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Segala puji bagi Allah Ta'ala atas limpahan nikmat, rezeki dan taufiq-Nya. Dan kami

n mengucapkan jazakumullahu khoiron atas do'a, partisipasi dan wakaf kaum muslimin

atas program pembangunan kelas santri putri Tahfidzul-Qur'an.

Dengan ini kami sampaikan perubahan tahapan pembangunan. Pada rencana, awal,

tahap pertama pembangunan adalah bangunan 2 lantai.Tapi karena kebutuhan kelas

ydng mendesak dan terbatasnya lokasi yang ada maka pembangunan lantai ke-3 di-

kerjakan secepatnya. Karena perubahan rencana ini maka ang-
garan pembangunan berubah menjadi Rp. 1.200.000.000.
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TANGGAT JUMTAH
Rp125,000
Rp100,000

Rp2,000,000
Rp20,000

Rp1,235,780
Rp40,000

Rp300,000
Rp15,000

Rp200,000
Rp300,000
Rp200,000
Rp253,000

Rp1,000,000
Rp1,000,000
Rp1,000,000

Rp250,000
Rp500,000

Rp1,000,000
Rp1,000,000

Rp500,000
Rp50,000

Rp100,000
Rp100,000
Rp100,000
Rp250,000
Rp101,000

Rp2,000,000
Rp2,000,000

Rp200,000
Rp100,000
Rp100,000
Rp200,000
Rp500,000
Rp250,000
Rp100,000
Rp100,000

Rp60,000
Rp250,000

Rp50,000
Rp150,000
Rp485,000
Rp200,000

Rp6,393
Rp250,000
74,747,773

Jumlah infak yang telah diinvestasikan sebesar:

+ Rp. 414.251.514
Sehingga masih ada kesempatan berinfak sebesar:

+ Rp. 786.000.000
Semoga Allah gPo senantiasa memudahkan urusan kita. Dan

bagi kaum muslimin yang akan "investasi akhirat"silakan men-

yalurkan waqafnya ke panitia melalui BCA Gresik, 1500117598

a.n Aunur Rofiq. lnformasi lebih lanjut silakan menghubungi
ustadz Munadzir Abu Fida'di 081357092028.

Alhamdulillah, proses pembangunan sudah memasuki

pengerjaan lantai ke-3. Semoga pada tahun ajaran baru ini ru-

ang kelas sudah bisa difungsikan.
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01 luni 2013

04 luni 2013
04 luni 2013
03 Juni 2013
03 Juni 2013
05 Juni 2013
05 Juni 2013
05 Juni 2013
05 Juni 2013
07 Juni 2013
10 Juni 2013
10 luni 2013
15 luni 2013
15 luni 2013
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12 Juni 2013
12 Juni 2013
12 luni 2013
12 luni 2013
72 )uni 2073
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21 Syaban 1434
12 syaban 1434

NAMA PROGRAM

Wakaf Bangunan
Zakat Maal
lnfaq dan Shodaqoh
Anak Yatim
Bea Siswa

Orang tua asuh

TOTAT

L8,74t,t73
550,000

1,6,046,674
500,000
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Jangan

lndonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
Namun, aneh binti ajaibnya, lndonesia juga termasuk negara yang

"berprestasi'dalam hal korupsi. Berbagai Kasus skandal para koruptor selalu

menjadi bahan berita semua media. Sebuah fakta yang mengiris hati.

dt

M e m a h a m i fa kta d i atas, ba nya k ka la n ga n a n g kat bica ra da n men eria kka n

semboyan: ?yo, berantas korupsi!!", "Gantung para koruptor!!1 'Jangan

biarkan kasus korupsi menguap begitu saja" dan sebagainya. Dan demi
pemberantasan wabah korupsi ini, pihak pemerintah membentuk KPK.

Itupun menuai kritik dan sorotan tajam.

Apalah artinya memberantas.korupsijika bukan dengan cara syar'i?!

Apalah artinya melawan koruBpi jika setengah hati?! Sesungguhnya

korupsi itu terjadi manakala keimani'n dan ketaqwaan menipis dan pudar

dari mayoritas pejabat dan pegawai di negeri ini.

Oleh karenanya, jika kita semua ingin memberantas dan mengubur
korupsi maka langkah utama adalah menukik ke akar permasalahan

yaitu memperbaiki keimanan dan aqidah personil manusia sehingga

selalu merasa diawasi oleh Allah iK kapan pun dan di mana pun, bukan
mental-mental manusia yang hanya takut kepada manusia. Semoga Allah

menunjukipara hamba-Nya ke jalan keimanan dan ketaqwaan.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhionati
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu

m e n g kh i a n ati a m a nat- a m a n at ya n g d i pe rcayaka n ke pad a m u,

sedang kamu mengetahur. (QS al-Anfal [8]: zl)
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Tahun ketigabelas
Syawal 1434



ffibjalah ini kalamulloh
penempatannya

,il4r4 itli.r,rl r-3)e )\)\

Para pembaca-rahimokumullohu. Dari meja redaksi,
kami mengucapkan kepada antum sekalian:

r{Idl i"lJ

izinkanlah

'A')$&t,F
"Semoga Allah menerima amalibadah kita semua!'

Setelah melalui ibadah puasa tahun ini, kami berharap semoga
kita mampu memetik hikmah dan pelajaran berharga dari ibadah
puasa yang tujuan pokoknya adalah mencetak hamba-hamba yang
bertaqwa, sebab jika taqwa telah membaja dalam hati maka seorang
hanya akan takut kepada Allah tli! di mana pun dan kapan pun.

Para pembaca-rahimakumullahu.Tema pembahasan kita kali ini
sangat erat kaitannya dengan taqwa, sebab faktor utama maraknya
tradisi korupsi di negeri ini adalah disebabkan minimnya ketaqwaan
pada diri orang-orang yang diberi amanat di pundak mereka dalam
mengemban tugas negara atau kepegawaian.

Tentu saja, selain tema utama, masih banyak lagi tema-tema mena-
rik lainnya yang bermanfaat, seperti studi kritis buku Pintar Berdebat
Dengan Wahabiyang banyak beredar akhir-akhir ini. Semoga Allah {}E

selalu membimbing kita kepada jalan yang benar.

c(+ ,Arit , r-4)e 2fi12

Alamat: Ma'had al-Furqon, Srowo Sidayu Gresik JATIM (61153)
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Sahabat Ali ..6u; berkata kepada seorang yang dililit hutang:'Maukah
saya ajarkan kepadamu suatu kalimat yang Rasulullah $ pernah men-
gajariku, yang mana seandainya engkau mempunyai hutang sebesar gu-
nung maka Alloh akan membantu untuk melunasinya? Yaitu (bacalah):

,d4VC

Yo Alloh, cukupkanlah aku dengan yang holaldari-Mu sehingga aku terhin- ,- ,

dar dariyang haram, dan buatlah oku kaya dengan karunia dari-Mu sehing- , I ' tf,.',g g
ga aku tidak meminta kepada seloin-Mu. 1/-\, : " , . .' #a, f
HR.Tirmidzi (as6l),Ahmod(t/ts3),shohihAtTaryhibwoAtTarhib(182o) L &L4dLr&J 5 J'

,^)>4u$t i1
3)Vpa$€\3

Bantah Syubhat:

Buku Pintar Berdebat dengan Wahabi

Assalamu' alaikum Warahmatullah Wab arakatuh

Bakda tahmid dan shalawat, mohon Redaksi Majalah

At FURQON berkenan membahas dan membantah buku
"Pintar Berdebat dengan Wahabi" yang ditulis oleh

Muhammad Idrus Ramli. Bersama dengan surat ini
kami lampirkan buku tersebut dalam bentuk PDE

Buku tersebut penting untuk dibantah karena me-

muat berbagai dialog/debat yang diragukan (wallahu

a?am) tentang kebenarannya. Karena seolah-olah

digambarkan bahwa Syaikh, ustadz atau da'i berman-
haj salaf selalu kalah kalau diajak debat oleh mereka

yang bermanhaj bid'ah. Semoga redaksi diberi kemu-

dahan. Barakallahu fiik wajazakumullah khairal iaza'.
Was s alamu' alaikum War ahmatullah Wab arakatuh

Hormat kami, Ahmad Nasri

(Guru unit MTs PonPes di Sukoharjo Jateng)

Redaksi: Wa'a loi ku musso lom wa roh m atu ll oh i wobaro-
katuh.
Alhamdulillah, sebagian syubhat buku tersebut dapat
kita bedah di edisi ini. Memang buku ini telah me-
nyebar di kalangan kaum muslimin-bahkan banyak
dijadikan rujukan oleh para pemasar bid'ah-maka
untuk menunaikan kewajiban kami dalam nasihat ke-
pada kaum muslimin dan membela dakwah yang haq,

dengan memohon pertolongan kepada Allah kami

hadirkan telaah kritis Ustdaz Arif Fathul Ulum '+rit+l ter-
hadap buku ini agar menjadi kewaspadaan dan perin-
gatan bagi kita semua. Silakan simak pembahasannya

di Rubrik Kitab

3

"lr"ll ;ill'-tSurat Perlbaca

Bahas Tata Cara Shalat

Assalamu'alaikum. Saya telah membaca hl trUBQ0N mu-
lai no. 87-136. Saya ingin sekali jika AL trURQ0N dapat me-
nyajikan tata cara shalat fardhu lengkap dengan do'a
dan wiridnya. Terima kasih. (Hasan' Ponorogo)

Redaksi: Wa'alaikumussalam. Jazakumullahu
khairan atas usulannya. lnsya Allah ini akan men-
jadi bahan masukan untuk penulis rubrik Fiqih. Se-

moa Allah memudahkannya.

Ralat

Bismillah. Assalamu'alaikum. Afwan sebelumnya, di
edisi I tahun ke-13 hlm. 9, sepertinya ada kesalahan
dalam menerjemahkan ucapan Qatadah, di situ tertulis
"Apabila anak muda belum dinikahkan anaknya..."
seharusnya di situ bukan "anaknya' melainkan "bapak-
nya". Iazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. (Al-
Iftitah, Lumaiang, Iatim)

Assalamu'alaikum. Mohon koreksinya. Pada hlm. 6l
edisi 1/Th. 13 pada paragraf ke-3 tertulis bahwa puasa

adalah rukun Islam kedua. Bukankah dalam "hadits

Jibril" rukun yang kedua adalah shalat? Syukran. (Gho-
zali, Cepu, |ateng)

Redaksi: Wa'a I ai ku mu ssola m. Wo fi ku m ba roka I I a h. J azo-
kumullohu khairan atas masukannya. Apa yang antum
katakan memang benat ada kesalahan tulis pada kami.
lnijuga sekaligus sebagai ralat. Semoga Allah mengam-
puni kesalahan kami.



BItA IMAM MEMAKSA MAKMUM MENYETISIHI SUNNAH

Soal:
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakntuhu. Segala puji bagi Allah ttif serta

shalawat dan salam selalu kita limpahkan kepada Rasulullah $ dan para saha-
bat. Bismillah. Saya pelanggan Majalah Al Furqon, ingin menanyakaryApakah sah
shalat seorang diri di belakang imam pada kondisi jama'ah hanya berdua dengan
imam, padahal makmum tersebut sudahberdiri di samping imam, namun imam
tetap meminta,qpkmum agar tetap di belakangnya dengan agak sedikit sebelah
kanan? lazakumullahukhairankatsiran. (Hamba Allah, Sambas - Kalbar; nama asli
dan alamat e-mail ada pada Redaksi)

r*
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jawab:
Wa' nlaikumussalam war ahmatullahi wabara-
katuhu. Shalat yang dilakukan tetap sah,
insya Allah, namun kurang sempuma. Cara
yangbenar adalah denganberdiri persis di
sebelah kanan imam.

Berkata Abdullah bin Abbas 4$,:

ortit *'tt# '"+'rif 4
0 t;xe ffi 3.i,r Ji\ dKi dY

i., I r::,:!j,1 ,'., ;:,;,,.111rt ,':s,i

o z o' .iJ6J.dr".i.+ti dP ,-- ' u*.. )

"Aku bermalam di rumah Maimunahbinti
al-Harits (#)-bibiku-dan Rasulullah

ffi saat itu di rumah beliau. Ketika beliau
berdiri untuk shalat malnm, aku punberdi-
ri di samping kiri beliau,lesnuilian beliau
memegang jambulku dan menjadilun aku
di sebelah lunan beliar." (Muttafaqun
'Alaihi)

Hendaknya saudara peftmya menun-
jukkan hadits ini, semogaAllah memberi,
kan kita petuniuk. WallahuAlain.

js

..,$' ,l
HEWAN QURBAN BERSUBSIDI

Soal:
Assalamuhlaikum. Saya mau bertanya mengenai ibadah qurban. Permasalahan-

nya: Perusahaan tempat kami bekerja memberikan kesempatan kepada karyawan-
nyayang inginberqurban denganmemberikansubsidiQurban.Iadi, kami jika ingin
mengikuti program tersebut, hanya membayarkan kekurangan dari total biaya satu
hewan qurban (kambing) yang telah dikurangi jumlah subsidi. Apakah diperboleh-
kan ibadah qurban seperti kasus di atag ya Ustadz? Syukran. (Agung Pri)

|awab: j :

Wa'alaikurnusaelam warahmati{larhi wabarakatqh.
Boleh, dan qgrban tetap safu ins,iaAtt{. . .: ,

4 ldlrl I
Tahun kdlg.b€las



IKUT TOMBA DEMI BAKTI KEPADA ORANG TUA

Soal:
Assalamu' alaikum w ar ahmntullahi w ab ar akntuhu. Say a seorang

pelajar. Saya tahu bahwa orang yang mengikuti lomba de-
ngan membayar pendaftaran dan jika menang mendapatkan
hadiah itu termasuk riba atau dilarang. Pertanyaan saya: Apa
saya boleh mengikuti lomba seperti sains, dengan membayar
uang pendaftaran, tetapi dengan niat jika menang bisa mem-
banggakan orang tua dan guru karena saya murid yang banyak
mendapat bantuan sehingga saya ingin membanggakan me-
reka. Jazakumullahu khairan. Wassalamu'alaikum warahmatul-
lahi wabarakntuhu.

]ag3p:
W a' al aikumussahm w ar ahmatull ahi w ab ar a-

kntuhu. Nasihat kami: Hendaklah Saudari
mencari wasilah dan cara lain untuk berbak-
ti kepada kedua orang tua.

Alhamdulillatr, pintu-pintu berbakti ke-

pada orang tua dan berbuat baik kepada
guru cukup banyak, seperti mendo'akan
mereka, membanfu mereka semampunya,
berkata baik kepada mereka, dan lain-lain.
Niat yang baik harus diiringi dengan cara
yang benar.

SHATATNYA ORANG YANG BEKERJA DI LUAR KOTA

Soal:
Assalamu'alaikum. Saya adalah seorang pegawai yang bekeria di luar kota. fa-

rak antara rumah saya dengan tempat kerja sekitar 7o{o km, kurang lebih z jam
perjalanan sepeda motor. Saya bekerja selama 4 hari yaitu Senin sampai dengan
Kamis, dan selama 4 hari tersebut saya mukim di tempat kerja. Pertanyaannya:

r. Apakah saya tetap wajib menialankan shalat berjama'ah di masjid?

z. Sejauh mana saya boleh mengqashar shalat saya?

W as s al amu' al aikum. (Abu Ayun)

Jawab:
Wa'alaikumussalam warahmatullah.

r. Antum tetap disyari'atkan menjalankan
shalat berjama'ah di masjid baik ketika mu-
kim maupun bepergian, karena keumuman
dalil perintah shalat berjama'ah. Nabi ffi
dahulu bepergian untuk berperang dan lain-
lain, sedang beliau tetap melaksanakan shalat
berjama'ah berslma sahababrya.

z. Seseorang disunnahkan mengqashar shalat
ketika safar. Adapun jarak safar maka
dikembalikan ke ay' (kebiasaan) masyara-
kat. |ika jarak tersebut dianggap safar maka
boleh qashar, namun jika tidak maka tetap
menyempumakan shalat. Wallahu A'lam.
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Rahasia
Kota Madinah

idak ada di dunia ini kota yang paling aman dari bencana dan wabalu aman
dari syirik danbid'ah, tenteram penduduknya, baik penghuninya mulia bu-
minya berbarokah tez-eL<inya, pusat pengembangan ilmu diru bebas kerusu-

harj ditaati danbaik pemimpinnya melainkan kota Makkah kemudian Madinah.

TATTA AYIT SECTRA UTIUil

Ibnu Katsir'ilt5 berkat4 'Allah $F memuji sa-
habat Anshar #P.,, keutamaan dan kemuliaan me-
reka. Mereka tidak dengki. Mereka mendahulukan
kepentingan sahabat Muhajirin 4p,, sekalipun me-
reka sangat memerlukan apa yang mereka berikan.
Mereka tinggal di Darul Hijrah (kota Madinah) se-
belum datangnya sahabat Muhajirin **1;, dan seba-
gian besar ada yang beriman sebelum kedatangan

-qQv 
pe :b e{' :\'i 3 G\ fv^
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'blrisi4iu-#'&3-Au;s
Dan orang-ornng yang telah menempati kota Madinah ilan telah

beriman (Anshar) selelum (lcedatangan) mereka (Muhajirin), me-

rekn mencintai orang yangberhijrah kepada merekn. Dan mteka
tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhailap apa-apa
yang diberilan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka
mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka send-

iri. Sekalipun mereka memerluknn (apayang mereknberiknn itu).
Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah
orang-orang yang beruntung. (QS al-Hasyr [Sg]: g)

mereka ... Mereka memiliki sifat yang mulia karena
mereka senang bersedekah membantu orang yang
sangat membutuhkan, padahal mereka sendiri sa-
ngat membutuhkan. Karena kebaikan mereka ini,-
Sahabat Abu Bakar ash-Shiddiq .$. menyedekahkan
semua hartanya kepada Rasulullah S sehingga be-
liau bertanya, Apa tidak kamu sisakan untuk kera-
batmu?'Ia menjawab, AUah & yang menanggung
kebutuhan mereka dan Rasul-Nya.' ..." (Tafsir lbnu
Katsir 8168)

6 ffli'""*",,0o0",u.



Keterangan ini menunjukkan kebaikan penduduk
Madinah, dermawan sampai sekarang, apalagi
waliyyrl amri (pemimpin)nya.

SEEAB TURUI{ AYAT

Ayat yang turun adakalanya ibtida'i, maksudnya
tanpa sebab dan peristiwa, sedangkan ayat ini turun
karena ada sebab; akan tetapi/ semua ayat merupa-
kan pelajaran untuk kita semua.

Abu Hurairah +p- berkat4 'Ada seorang laki-
laki datang meminta sesuatu kepada Nabi $ lalu
beliau datangi istri-istri beliau. Istri beliau berkata
'Kami tidak punya apa-apa selain air.'Maka kemu-
dian Rasulullah g berkata kepada orang banyak,
'Siapakah yang mau menjamu orang ini?'Seorang
laki-laki dari Anshar berkata, 'Saya.' Sahabat Anshar
itu pulang ber.bama laki-laki tadi menemui istrinya
lalu berkata, 'Muliakanlah tamu Rasulullah {$ ini.'
Istrinya berkata 'Kita tidak memiliki apa-apa ke-
cuali sepotong roti untuk anakku.'Sahabat Anshar
itu berkata, 'Suguhkanlah makanan kamu itu lalu
matikanlah lampu dan tidurkanlih anakmu.' Keti-
ka mereka hendak menikmati makan malam, maka
ishinya menyuguhkan makanan itu lalu mematikan
lampu dan menidurkan anaknya, kemudian dia
berdiri seakan-akan hendak memperbaiki lampu-
nya, lalu dimatikannya kembali. Suami istri terse-
but hanya menggerak-gerakkan mulutnya (seperti
mengunyah sesuatu) seolah-olah keduanya ikut
menikmati hidangan. Kemudian keduanya tidur
dalam keadaan lapar karena tidak makan malam.
Ketika pagi harinya, pasangan suami istri itu mene-
mui Rasulullah s. Maka beliau berkata, 'Malam
ini Allah ilF tertawa atau terkagum-kagum karena
perbuatan kalian berdua.'Maka kemudian Altah UF

menurunkan firman-Nya dalam QS al-Hasyt ayat

9 (yang artinya): Dan mereka lebih mengutamakan
orang lain (Muhajirin) daripada diri mereka sendiri,
sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka
berikan itu..." (HR al-Bukhari 4lr8S+)

IG UTAITIAAII I(OTA MADI ]{AH

Keutamaan kota Madinahbanyak sekali, yang ti-
dak didapati di penjuru dunia selain kota Makkatr,
karena keduanya memang Tanah Haram yang
dimuliakan oleh Allah UF.

Syaikh Abdul Muhsin 'ririrtc berkata, 'Allah dF
hanya mengkhususkan dua negeri yang memiliki
keutamaan. Kita tidak menemukan dalil atas kemu-
liaan negeri selain Makkah dan Madinah. Adapun

. berita yang tersebar bahwa Masjidil Aqsha terma-
suk tiga tempat yang muli4 maka ini tidak benar
karena tidak ada Tanah Haram (yang mulia) ketiga.
Akan tetapi, perkataan yang benar adalah Majidil
Aqshayang ketiga setelah dua masjid, yaitu Masjidil
Haram dan Masjid Nabawi, berdasarkan sabda Ra-
sulullah$:

"rtir 
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'Tidaklnh' ditekankan untuk berziarah kecuali untuk
mengunjungi tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Ra-

sul ffi dan MasjiQil Aqsha." (HR al-Bukhai. Fadhlul
Madinah wa Adabu Sukknniha wa ZU aratiha il )
Adapun dalil yang menunjukkanbahwa kota no-

mor satu di dunia adalah Makkah al-Mukarramatu
yang kedua Madinah, adalali perkataan Abdullah
bin Adi bin Hamra' az-Zuhri ti*- "Akv melihat Ra-

sulullah S berdiri di Hazwaratr, kemudian beliau
bersabda:

4,tit 1Jtr c;i n\S $t c)\ ;L,+(,;$tS

*.;u'dl:4';;i jitls
'Demi Allah, sesungguhnya engkau (MakkaU adalah

bumi Allah yang terbaik dan bumi Allah yang pa-

ling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak diusir
darimu, niscaya aku tidak aknn keluar.'" (Shahih.
Ibnu Majah:3ro8)

Di antara keutamaan kota Madinah ialah:

1. Kota Madinah pusat ilmu din dan amal shalih

Dari Abu Hurairah.,4!- Rasululluh $ bersabda:

JL'.3;\'rU\S 4;;l it:rVitr)r ..it

\^;+
"Sesungguhnya iman itu akan berlindung kembiti
ke Madinah sebagaimana ular berlindung kembali ke

liangny a. " (Muslim il go-gt)

Syaikh Abdul Muhsin r!ig4 berkata "Maksud hadits
ini iman akan menuju kota Madinah, dan tetap di

7ldl.l 3
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Madinah, kaum muslimin pergi ke Madinah untuk
menyelamatkan imannya dan me,ncintai kota Madi-
nah karena Allah Ue memuliakannya." (Fadhlul Ma-
dinahwa Adabu Sukkanihawa Ziyaratiha il5)

2. Allah SF menjaganya dari fitnah Daiial

Dajjal adalah fitnah yang terbesar datang mende-
kati hari Kiamat. Dajjal mengaku dirinya Tuhan.
Dia menipu manusia, mengelilingi dunia selama 4o
hari, kecuali kota Makkah dan Madinah.
Anas bin Malik +$. berkata, "Rasulullah ffi ber-
sabda:

4)xV ek ltJCsJt':Wit +f b,_#

,.ijrr ri$! ++J aL;'";w;y 6w
ew,StK S'^\aHvW:

'Tidak aita suatu negeri pun yang tidnk akan dimasuki
Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah, karena tidak ada

satu pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya
kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya.
Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak tiga
kali sehingga Allah mengeluarknn orang-orang kafir
dan munafik daripadanya. "' (al-Bukhari z1665)

3. Allah UF menjaganya dari wabah penyakit
thoun

Abu Hurairah a{$berkata, "Nabi S bersabda:

'Ya Allah! Buiknnlah lepada kami di knta knmi ini, buah-

buahan kami, mud dan sha' kami dengan keberkahnn

yang banyak.' Setelah itu beliau memberiknn buah terse-

but lcepada anak yang paling lcecil di antara sekian anak

yanghadir disitu." (Muslim 4ln71

5. Madinah mengalahkan negeri lainnya

Dari Abu Hurairah "#- Rasulullah s bersabda:

,tt Jfr, 3)A 6;:t Sv Y"h eri
j*+r i#t\j*rf;ul *a*J
"Aku diperintah (uLntuk berhijrah) ke suatu negeri
yang dapat mengalahkan negeri lain-mereka ber-
kata-Yatsrib, ia itu kota Madinah, kota ini member-

sihkan manusia (yang jahat) sebagaimana alat tempa

besi yang membersihkan karat besi." (HR al-Bukhari:
7z:'8) 

;;

Imam Malik 'ii)J{, berkata, "Kota Madinah ini
penduduknya mengalahkan negeri lain sehingga
bisa mengambil hartanya dan menawan tawanan-
nya." (Fathul BariIbnuHajar 6|rco)

5. Kurmanya dapat menolak sihir dengan izin
Allah UF

Amir bin Sa'ad berkata: Saya mendengar ayahku
berkata, 'Aku mendengar Nabi ffi bersabda:

a)ttftl* +W *,6Lb\ c;
fu\s'irAr

'Barangsiapa di pagi hari makan tujuh buah kurma
'ajwah, maka pada hari itu racun dan sihir tidak akan

memb ahay akan diriny a. "' (HR al-Bukh ari 5 I zo7 5)

7. Kota Madinah pembersih iiwa pengusir
keiahatan

fabir.$, berkata, "Bahwa ada seorang lelaki Arab '

yang melakukan bai'at kepada Nabi ffi atas Islam,
kemudian ia tertimpa oleh suatu penyakit di Ma-
dinah, kemudian ia mendatangi Rasulullah ffi dan
berkata,'Batalkanlah bai'atku!' (Namun) Rasulullah
ffi enggan. Ia kemudian keluar, kemudian men-

$;eKiv.v
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"Pada pintu gerbnng kota Madinah ada para malai-
kat (yang menjaganya) sehingga wabah penyakit dan
al-Masih ad-Dajjal tidak akan dapat memasukinya."
(HR al-Bukhari 21664)

4. Mengandung berkah yang banyak sekali

Abu Hurairah 4S.r berkata, "Rasulullah $ pemah
diberi buah-buahan hasil panen yang pertama, lalu
beliau berdo'a:



trhrt dy'tro
datangi Rasulullah ffi (lagi) dan berkata, 'Batalkan-
lah baihtku!' (Namun) beliau.enggary sehingga ia
pun keluar. Rasulullah S kemudian bersabda:

\€18'glS\# rF#K ^i*tt 
ril

'Sesungguhnya Madinah seperti ubub pandai besi. la
dapat menghilangkan kotorannya dan mengilaukan
kebaikannya.' " (HR al-Bukhari 6l z6Zo)

Rasulullah $ bersabda:

i.;aS +\ i_f 5js 4+:l 5t 'fi
)i \S \.b',l-i q*tt g e LU.tt.,--' rJ' 
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"Ketahuilath bahwa Madinah itu bagaiknn pandai besi

yang mengeluarkan kotoran. Kiamat tidak akan terjadi
sehingga Madinah menghilangkan para peni ahatnya,

sebagaimana tukang pandai besi menghilangkan ko-

toran besi." (Muslim 4l eo)
Barangsiapa ingin cuci dosa, silakan beribadah

di Tanah Haram Madinah. Negeri itu diliputi ilmu
dan orang yang beramal shalilu dijaga oleh malaikat
dan dido'akan agar diampuni dosanya dan diberka-
hi hidupnya.

Akan tetapr, perlu diingat bahwa tidak seluruh
kota Madinah dinamakan Tanah Haram, mendapat-
kan keutamaan ibadah dan penggandaan pahala;
demikian juga menjauhi larangannya.

Syaikh Abdul Muhsin rliri4 berkata, "Yarrg dimak-
sud dengan Tanah Haram Madinah adalah yang di-
tunjuk oleh Rasululluh $ batasnya. Beliau ffi ber-
sabda:

W\:be':c4=ii ++:I 6J.f S{v i"i j\
\t'ib,w:i

'sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai Ta-

nah Haram di antara dua bukitnya yang berbatu hi'
tam. Tidak boleh dipotong ( ditebang) pohon-pohonnya

dan tidak boleh dibunuh binatang buruannya.' " (HR
Muslim 4174.Fadhlul Madinahwa Adabu Sukkani-
hawa Ziyaratiha 13)

Pembatas "dua gunung hitam" ifu sebagaimana
sabda beliau:

Edl.l 3
Tahun ketigabelas

"Madinah adalah Tanah Haram antara wilayah 'lr
sampai Tsaur." (HR Muslim +l n57

I(EUIAMAffI SHAmf DI MASJID KOTA l,tADlNAH

Di Kota Madinih ada dua masjid yang memi-
liki keutamaan pahala, tidak bisa ditandingi oleh
masjid lainnya: Masjid Nabawi dan Masjid Quba'.
Kabar gembira ini memberi kesempatan emas bagi
penduduk sekelilingnya dan peziarahnya agar
menggunakan waktunya untuk beribadah di tem-
pat yang mulii ini.

1. Keutar4aan shalat di Masiid Nabawi

Orang yang beribadah di dalamnya meraih bebera-
pa keutamaary di antaranya:

Pertama: Orang yang shalat di masjid ini akan di-
gandakan pahalanya lebih dari seribu kali, baik
shalat wajib atau sunnah, karena keumuman hadits
Rasulullah ffi beliau bersabda:

cl
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"Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu

shalat di masjiil-masjid yang lain, kecuali Masiidil
Haram." (HR Muslim +le+)

Syaikh Abdul Muhsin r*rlgF berkata, "Hadits ini
menunjukkan keutamaan shalat di dalamnya lebih
dari seribu kali dan tidak ada pembatas yang me-
nerangkan shalat wajib saja atau shalat sunnah saja
bahkan keduanya." (Fadhlul Madinahwa Adabu Suk-

kaniha w a Ziy ar atiha il 8)

Beliau '+!iril' menambahkan, Jika mereka shalat
berjama'ah di halamannya maka hanya mendapatkan
q denjat sebagaimana jama'ah di masjid lainnya."

Kedua: Masjid beliau ini terdapat taman Surga

Sahabat Abu Hurairah ai$. berkat+ "Rasulullah

S bersabda:

4[t 
"eua 
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'Di antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah
(taman) di antara taman-taman Surga dan mimbarku
berada paila telagaku @i Surga)."' (HR Muslim
zlrcn)
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Sedangkan makna hadits ini seperti yang dikatakan
oleh:
o Al-Khaththabi ffil beliau berkata, 'Anjuran

memperbanyak ibadah dan dzikir dan ketaatan
di tempat ini, karena semua amal shalih ini akan
mengantarkan pelakunya ke taman Surga dan
barangsiapa yang beribadah di sisi mimbamya
akan diberi minum air telaga Haudh besok pada
hari Kiamat." (Umdatul Qari 4143)

. Syaikh Abdul Muhsin ,+ilgg berkata, "Hadits ini
. menunjukkan keistimewaan Masjid Nabawi

dibandingkan masjid lainnya. Keutamaan ini kita
peroleh bila kita mau mengamalkan amalan sun-

' nah, seperti membaca al-Qur'arL berdzikir, dan
berdo'a di raudhah ini bila kita tidak menggang-
gu orang lain. Sedangkan keutamaan shalat wa-
jib tetap di shaf yang paling depan sebagaimana
sabda beliau:

'Sebaik-baiknya shaf bagi laki-laki adalah yang ter-
depan, dan seburuk-buruknya adalah shaf paling be-

lakang. Sedangkan sebaik-baiknya shaf bagi perem-
puan adalah yang paling belakang, dan seburuk-bu-
ruknya adalah shaf yang paling depan."' (Muslim
zfiz. Fadhlul Madinah wa Adabu Sukkaniha wa Zi-
yaratiha !9)
Adapun di antara adab masuk Masjid Nabawi:

hendaknya membaca do'a sebelum masuk masjid,
mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid,
tidak duduk kecuali setelah shalat Tahiyatul Mas-
jid apabila shalat wajib belum dimulai, berusaha
mengambil shaf yang paling dekat dengan imam,
bersabar menanti shalat berjama'ah bersama imam.
Termasuk adab pula ialah membaca al-Qur'an,
berdzikir, berdo'a, dan shalat sunnah di raudhah
dengan tidak mengganggu teman lainnya, men-
datangi majelis ilmu, tidak mengusir orang lain
yang sedang duduk, tidak menjadikan tempat ter-
tentu untuk dirinya sehingga orang lain dilarang
duduk di tempatnya, dan tidak pula tergesa gesa
shalatnya. Dari Abdurrahman bin Syibil.d!.:, dia ber-
kata, "Rasulullah {s telah melarang (mengerjakan
shalat) seperti burung gagak mematuk (sujud tanpa
thuma'ninah) dan seperti binatang buas yang se-
dang membentangkan kakinya (meinghamparkan
lengan ketika sujud), dan seseorang menempati
suatu tempat khusus di masjid, sebagaimana unta

I
yang menempati tempat berderumnya." (HR Abu
Dawud 31158, dihasankan oleh al-Albani)

Di samping itu, yang termasuk adab ialah hen-
daknya badan dan .pakaian tidak berbau tidak
sedap sehingga mengganggu tetangganya karena
malaikat juga merasa terganggu. Oleh karena itu,
pria yang masuk masjid dianjurkan memakai par-
fum. Adab lainnya, tidak mengadakan hansaksi
jual beli di masjid sekalipun dengan telepon geng-
gam, tidak mengumurnkan barang yang hilang di
masjid, tidak meludah dan membuang ingus di
masjid. Hendaknya menjaga kebersihan masjid, me-
naati peraturanyang berlaku di masjid, tidak keluar
dari masjid sgtelah adzan dikumandangkan kecua-
li karena udzur, jika mau keluar maka hendaknya
mendahulukan kaki kiri dan berlindung kepada
Allah, atau membaca do'a keluar masjid; dan adab-
adab lainnya.

2. Keutamaan shalat dt Maeiid Quba'

Masjid Qqba' memiliki keutamaan juga, walau-
pun tidak semisal Masjid Nabawi, Rasulullah $
memuliakairnya dengan sering mengunjunginya
dan shalat dua rakaht di dalamnya. Kita sebagai
umatrya ketika berada di kota Madinah hendaknya
mengikuti sunnah Nabi S. Rasulullah S bersabda:

* V, 2$'"-,.:; ji'?, r* 4# :i
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"Barangsiapa yang berwudhu di rumahnya lalu
datangke Masjid Quba' lalu shalat di dalamnya, paha-
lanya seperti pahala menunaikan umrah." (HR lbnu
Majah 414o4, dishahihkan oleh al-Albani)

Ibnu Umar 4$i berkat4 "Rasulullah {S pemah me-
ngunjungi Masjid Quba'setiap hari Sabtu, baik de-
ngan berkendaraan ataupun berjalan kaki." Dan
Ibnu Umar qP. juga melakukannya. (HR Muslim:
rrr8)
Ibnu UmarcS.:berkata, "Sesungguhnya aku menger-
jakan yang demikian seperti aku melihat para saha-
batku melakukannya namun aku tidak melarang
seseorang pun untuk mengerjakan shalat pada wak-
tu kapan pun yang dia suka baik di waktu malam
maupun siang hari, asalkan tidak bersamaan wak-
tunya saat terbitnya matahari atau saat tenggelam."
(HR Muslim: nr7)
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ADAB PE]IGHU]II DAT PEZIARAHTYA

Orang yang tinggal di Tariah Haram Madinah
hendaknya memiliki adab, agar tetap mendapatkan
pahala yang besar dan terhindar dari siksa yang be-
sar juga. Di antara adabnya:

Hendaknya mencintainya dan merasa gembira
tinggal di dalamnya karena Tanah Haram ini dicin-
tai oleh Rasulullah # dan terdapat kebaikan yang
banyak. Karena amat gembiranya Anas bin Malik
,,$- berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ffi apabila
datang dari safar beliau melihat dinding-dinding
kota Madinah, dan mempercepat jalan untany4 jika
beliau di atas kendaraan menggoyangkan untanya
karena sangat gembiranya." (HR al-Bukhari /rz)

Hendaknya memperbanyak amal ibadah yang
wajib dan surrnah, mengingat sangat besar peng-
gandaan pahala ibadah di Tanah Haram, sebaliknya
menjauhi perbuatan syiril bid'ab dan maksiat
mengingat besar dosanya jika orang melakukan
perbuatan dosa di tempat biasa diadzab, maka
bagaimana di tempat Tanah Haram, tentu lebih be-
sar siksaannya.

Bersegeralah pergi ke Masjid Nabawi sebelum
mendengarkan adzan agar mendapatkan shaf yang
pertama dan shalat berjama'ah mengingat penggan-
daan pahala lebih dari seribu kali, serta keutamaan
menempati shaf yang pertama dan tidak meng-
ganggu saudaranya.

Hendaknya menjadi contoh yang baik ketika di
Tanah Haram, agar berganda pahalanya ketika ada
orang yang menirunya, sebagaimana keterangan
hadits yang shahih.

Hendaknya mengingat bahwa kota Madinah
bumi yang dimuliakan oleh Allah ilF diberkahi
penghasilannya, tempat hijrah Rasulullah $ dan
para sahabatnya yang mulia d$l;.,, sekaligus meru-
pakan sentral iman dan ilmu din.

Hendaknya tidak mengganggu penduduknya
tidak memburu buruannya, tidak memotong po-
hon-pohonnya kecuali jika dia menanam untuk
mengambil manfaat kayunya dan tidak mengam-
bil barang temuannya untuk dimilikinya. Dari Abu
Hurairah,;$Jr- dia berkata, "Rasulullah {S bersabda:

flr trii -

sebagaimana melarutnya garam di dalam air."' (Mus-
lim 4lnr)
Hendaknya bersabar atas musibah yang me-

nimpa dirinya, ber'sabar menjalankan ibadah wajib
dan sunnah, bersabar meninggalkan larangan-Nya,
sebagaimana keterangan hadits di atas.

Hendaknya menyadari bahwa kemuliaan umat
lslam di Tanah Haram bukan karena dia berada
di dalamnya, melainkan karena kesungguhan iba-
dah mereka yang sesuai dengan sunnah. Bukankah
orang munafik pada zaman Rasulullah;tS berada
di Tanah Haram, tetapi mereka disiksa dunia dan
akhirat?

Tanah fuur"* Madinah adalah tempat turun-
nya wahyu, tempat berkumpulnya para sahabat
menuntut ilmu, tempat pengaderan para ulama
Sunnah; maka hendaknya yang tinggal di dalamnya
memperbanyak menuntut ilmu din danberdakwah
semampu mungkin. Nabi ffi bersabda:

SK'^:i,tJ 3i'\F'e \ii, l ; n4-;,y, :y
SK ,gtp'rl;:t C: iut,W C9EJK

^ 
oiY iL)\eK

"Barangsiapa masuk ke dalam masjid kami, dia men-
cari ilmu dan menyampaikan ilmu, ia seperti orang
yang jihad fi sabilillah, dan barangsiapa yang masuk
di masjid kami selain dari itu, ia seperti orang ynng
melihat sesuatu yang ia tidak memilikinya." (HR Ah-
mad z/35o)

Brffifi nEuruffr [E[frStATtr u nffilf
ffimfl

Jika orang melakukan perbuatan dosa di tem-
pat biasa hukumnya haram dan dihukum, maka
melakukannya di Tanah Haram Makkah dan Madi-
nah lebih besar dosa dan hukumannya. Rasulullah
;t$ bersabda:

a

tij s.\-\,y $' JL*jd u ?- ++tr
+:iarS fttt'l;jj ,{\;3 6* e:T ii 6.';.

4,(jr d{- *vuI\irr\5
o

'dl .J--Utt J.:46 trUtr i; '^, fur j;+ 'i &#f ,-,:s\)

U,At iJ>: . 11 o .
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u3i ri,
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,l
iahat
akan

.f;
'Barangsiapa bermakud
Madinah, maka Allah

terhadap peniluduk
menghancurkannya
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"Madinah adalah Tanah Haram antara wilayah 'Ir
hingga Tsaur. laili, barangsiapa berbuat pelangga-

ran di Madinah atau melinilungi orang yang berbuat
pelanggaran, malu ilia mendryat httulun Allah, ku-
tukan para malaikat ilan semua manusia, serta Allah
tiilak menerima tebusan orang tersebut lcclak pada hari
Kiamat. laminan perlindungan umat lslam itu hn-

nya satu, mereka yang lebih dekat (kepaila Allah dan

Rasul-Nya) berupaya untuk menilapatkan iaminan
perlindungan ts.rsebut. Barangsiapa mengakti orang
lain yang bukan bapaknya sebagai bapaknya, makn

dia mendnpat laknat Allah,laknat para malaiknt ilan
laknat semua umat manusia, serta Allah tidak men*
rima tebusan orang tersebut kelnk paila hari Kiamat."
(Muslim 4ln5'1

lmam Malik alrii4 tidak pemah naik bighal betina
di Tanah Haram Madinah, lalu ditanya "mengapa
demikian". Imam Malik {rl4 menjawab, "Saya ti-
dak akan naik kendaraan di tempat yang diinjak
oleh kaki Rasulullah $. Tidaklah aku mengeras-
kan suara di masjidnya. Menghormati Rasulullah

$ di masa hidupnya sama dengan setelah beliau
meninggal dunia." (al-Madinatul Munawutarah wa
Ailabil lqamah Bihn {3r)

Oleh karena itu, siapa saja yang sedang berada
di kota Tanah Haram Madinatr, hendaknya beradab
yang muli4 menjaga lisannyo semua anggota badan-
nya, tidak mengganggu orang yang beriman baik de-
ngan perbuatan syirik, bi'dah, maupun kemaksiatan.

KESALAHAN PEZIARAH TANAH HARAITI MAD]IIAH

Amat banyak kesalahan bagi peziarah kota Ma-
dinah yang mulia ini. Hal itu dikarenakan kedang-
kalan ilmu yang mereka memiliki sehingga lebih
senang taklid daripada'ittiba' (mengikuti) sunnah.
Kesalahan mereka pada saat datang di kota Madi-
nah ini banyak sekali, di antara pokoknya;
o Niat utama mereka datang di kota Madinah in-

gin berziarah kuburan Rasulullah $; ini adalah
bid'ah, tidak ada dalil yang shahih, bahkan ber-
tentangan dengan hadits bahwa Rasulullah $
bersabda:

19
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"Tiilaklah. ilitelunlun untuk berziarah lcecuali untuk
mmgunjungi tiga masjid: Masjidil Haram, Masiid Ra-

sul ffi itan Masjidil Aqsha." (HR al-Bukhai rft98)

Hadits ini menieliskan tidak boleh memaksa be-
pergian untukibadah melainkan ke tiga masjid.

. Memohon {i kuburan Rasulullah ffi apa yang
menjadi hajhhrya. Hal ini adalah syirik yang dapat
menghapus amal shalih, karena do'a adalah iba-
dah, sedangkan ibadah hanya kepada Allah.

o Bersedekap seperti shalat pada saat di depan
kuburan Rasulullah $ karena bersedekap dan
khusyuk adalah amalan shalat.

o Mengusap tembok di sekitar tempat wafat beliau,
dinding masjid; ini tidak pernah dilakukan oleh
para sahapat;ip, dan bisa jadi wasilah syirik.

. Thawaf di kuburannya, karena thawaf adalah iba-
dah.

. Mengangkat suara di samping kuburannya, pada-
hal semasa beliau masih hidup, para sahabat #if.:
dilarang mengeraskan suaranya melebihi suara
Rasulullah ffi; maka kehormatan beliau tetap ha-
rus kita hargai sekalipun telah meninggal dunia;
silakarr baca surat al-Hujurat ayat z.

r Menghadap ke kuburannya dari jarak jauh pada
saat berdoh.

r Mengirim pesan tercatat pada Rasulullah ffi yang
dititipkan para jama'ah.

. Mandi khusus karena masuk kota Madinah.
o Bertawassul kepada Rasulullah M, memohon

syafaht kepada Rasulullah g, mencium dan men-
gusap kuburan beliau, membaca al-Qur'an atau
duduk di keliling kuburan beliau, berjalan mun-
dur tatkala mau keluar dari Masjid Nabawi, dan
melanggar larangan di Tanah Haram Madinah.

Sebenamya masih banyak hal yang perlu ditulis
dalam pembahasan ini, namun tidak mungkin di-
paparkan seluruhnya karena terbatasnya halaman.
Semoga sedikit yang kami tulis ini mengingatkan
per4baca yang punya kelebihan ilmu akan kekuran-
gan tulisan ini dan menambah ilmu bagi yang be-
lum tahu. Hanya Engkau Ya Allah'Allamul Ghuyub.

WaIIahu a' Iamu bish shawab.
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Dari Abdultah bin Llmar &, Rasuliltah ffibersabdn, 'Siapa yang me-
nyeret luinnya knrena sombong inalu Allah tiilak alan memandangnya
pada hari Kiamat." Abu Bakar "$, mengatakan, " Sesungguhnya salah satu
sisi sarungku itu melorot kecuali jika aku perhatilun dengan baik."
Nabi Sbersabilalcepaila Abu Balw'#, "Sungguh englau itu tidak ter-
masuk yang melakulcan isbal karena sombong." (HR al-Bukhari no. 5784)

Benar(at, i
r$B0r B0[Elt,

0$r illtilt $]m80il0
Oleh: Ustadz Aris Munandar +lir,;g

P EITIAHAITIA 1{ YA 1{ G BEiIA R

Sabda Nabi S "...siapayang
menyeret kainnya..." pada dasar-
nya mencakup laki-laki dan
perempuan, sebagaimana pema-
haman Ummu Salamah s.i$.:,

saat mendengar sabda Nabi $
mengenai hal ini. Nabi ffi lantas
menjelaskan bahwa wanita bo-
leh menjulurkan kain sepanjang
satu hasta di bawah mata kaki.
Bahkan terdapat ijma'akan bo-
lehnya menjulurkan kain di
bawah mata kaki bagi wanita.

Perkataan Abu Bak ar,;fi*' Se-
sungguhnyasalah satu sisi sarungku
itu melorot..." bahwa salah satu sisi
sarung Abu Bakar .;ip,- mungkin
sisi kanan saja atau kiri saja-itu
melorot disebabkan kurusnya
badanAbu Bakar.#..

Kata "melorot" menunjukkan
bahwa saat pertama kali mema-
kai sarung kondisinya tidak
demikian. |adi, kain itu sendiri
yang melorot bukanAbu Bakar
yang. dengan sengaja menjulur-
kannya dibawah mata kaki.

Perkataan Abu Bakar #,'...
lcecuali jika aku perhatikan dcngan
baik..." menuniukkan bahwa
melorotnlia kain sarung itu ter-
jadi saat Abu Bakar $F,lalai dan
tidak perhatian dengan kain
sarungnya.

Abu Thayyib tiiii{ berkata,
'Artinya salah safu sisi sarung
Abu Bakar .;$r itu melorot tanpa
beliau kehendaki manakala be-
liau beraktivitas berjalan atau
Iainnya. fika beliau perh4tian
maka kain tersebut tidak melo-
rot karena setiap kali hampir

melorot beliau segiira mengt-
katrya baik-baik." (Fathul Bari
rolz5g)

Ibnu Hajar,+irii{ dalam Fathul
Bari (rolz5,5) mengatakan, "Ha-
dits ini menuniukkan bahwa
menyeret kain tanpa ada unsur
kesengajaan hukumnya boleh."

Walhasil, rsbal tanpa maksud
menyombongkan diri hukum-
nya haram menimbang beberapa
alasan:

Pertam+ terdapat ancaman ne-
raka bagi orang yangisbal meski
tanpa ada maksud menyom-
bongkan diri. DariAbu Hurai-
rah ..$" Nabi ffi bersabda, "Kain
sarunt yang ada di bawah mata
kaki itu letaknya di neraka."
(HR al-Bukhari no. 5887)
Kedu+ adanya perintah untuk
meninggikan ujung kain.

ldl.l 3
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Dari Zaid bin Aslam, dari lbnu Umar 'tl*.n beliau

mendengar Rasulullah ffibersabda, "Siapa saja yaytg

menyeret kainnya karena sombong maka Allah tidak

akan memandangnya pada hari Kiamat nanti."

u, jra-i*,+f 4 -'& 
"r:L 
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lbnu Llmar ';4;, bercerita kepada Zaid bin Aslam

bahwa Nabi ffimelihatnya yang saat itu sedang me-

makai pakaian baru. Nabi ffibertanya, "Siapa itu?"
"Abdullah", jawabku.

'^fi ? iv .tr t Y;!'&u fttt'*aK it, itlt
.,il.al,'LAC| & #?J\3.(( i; n j\5

Nabi ffi bersabdn, "Jika engkau itu benar-benar

Ab dullah (hamb a Allah) maka tinggikanlah ujung kni-

nmu. " Setelah kutinggikan, N abi ffi masih bersab da,

"Tambah tinggi lagi." Akhirnya terus aku tinggikan

sampai separuh betis.

L.r';',,ir;i F u) jte,Ja\p i6
jrli .o rtp\ (; *rL,et F'l ;>\+\ b
'tp\ i\13 'u+i 6{:\-ei:;-4a;i

.t 1'i! c:^il n -1,*'ttJt .ill ,P-
Kemudian Nabi ffi menoleh ke arah Abu Bakar ('1$.)

dan bersabda, " Siapa saja yang menyetet kainnya kate-

na sombong makn Allah tidak akan memandangnyn

pada hari Kiamat." Abu Bakar 6;i$) berkatl, "Sung-
'guh 

sarungku terkadang melorot." Nabi M bersabda

kepada Abu Bakar ($.), 'Engknu itu tidaklah terma-

suk mereka." (HR Ahmad no. 534o, Syaikh Syu'aib al-

Arnauth, dkk. mengataknn, "Stnadnya shahih sesuai

dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim)

1$itii.liriisil
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Dalam hadits ini, Nabi S memerintahkan kepada
Ibnu Umarc.$; untuk meninggikan ujung kain be-

liau sedangkan hukum asal perintah itu menghasil-
kan hukum wajib.
Ketiga, adanya larangan isbal baik dengan motivasi
kesombongan ataupun tidak. Terkait isbal, adaber-
bagai cara yang Nabi S pergunakan untuk mela-
rang dan mengingkari. Kadang dengan kata-kata
kadang dengan perbuatan, kadang dengan lalang-
an keras. Demikian pula terdapat variasi dalam
memberikan perintah untuk ndak isbal. Sehingga

tidak ada yang lebih menunjukkan terlarangnya is-

bal secara mutlak melebihi hal ini. (al-Isbal li Ghair

al-Khuyala'hlgn. 14)

Setelah menyebutkan berbagai hadits mengenai
terlarangnya isbal, Ibnu Hajar '+i,li4 mengatakln
-Hadits:hadits di atas menunjukkan bahwa isbal

karena sombong adalah dosa besar. Sementara itu,
isb al tanpa motivasi kesombongan hukumnya juga
haram melihat secara lahir hadits-hadits yang ada."
(Fathul Bari rc1263)

Keempat, kita diperintah untuk meneladani Nabi

s. Rasulu$ah Myau:g merupakan manusia yang
paling bertaqda dan manusia yang Paling b9r9ih
iari kesombongan saja meninggikan ujung kain-
nya. Orang-or.Lng yang berpendapat bahwa isbal

ying terlarang adalah isbal karena sombong, hen-
daknya mencontoh Nabi ffi dalam masalah ini;
ataukah mereka itu lebih tawadhu'daripada Nabi?!

Kelima, isbal adalah jalan menuju kesombongan.
Ibnu Hajar'liriH dalam Fathul Bari (tolz64) berkata,
"lsbalberdampak menyeret ujung pakaian dan me-
nyeret ujung pakaian itu berdampak kesombortgan
meski pelakunya tidak bermaksud sombong."

Keenam, isbalbagi laki-laki adalah bentuk menye-
rupai wanita.
Ketuiufu dalam isbal terdapat pemborosan kain.
Ibnu Hajar ?rl5 dalam Fathul Bari (rolz63) me-
ngatakary "|ika kain itu lebih dari kebutuhan pe-
makainya maka hal ini bisa dilarang karena pembo-
rosan sehingga membuahkan kesimpulan hukum
haram."
Kedelapan, orang yang isbal ada peluang besar

pakaiannya terkena najis.

OlitJ6 W,f ,+bee*\P
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Dari Asy' ats dari bibinya dari pamannya. Sang paman
bercerita bahwa pada suatu hari beliau berada di pasar
Dzul Majaz dengan mengenakan pakaian yang ujung
kainnya beliau seret. Tiba tiba ada seseorang yang
menusuk pinggangny a sambil mengatakan, " Tinggi-
kan ujung kainmu karena itu menyebabkan kain lebih
awet dan lebih bersih." Saat kulihat, ternyata orang
tersebut adalah Rasulullah ffi dan kulihat ujung kain
beliau, ternyata ujung kain beliau berada di pertenga-
hanbetis." (HRAhmad no.23l-3.5, sanadnya dini-
lai dha'if flemah] oleh Syaikh Syuhib al-Amauth,
dkk.) 

_i
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Sebagian orang beralasan dengan hadits ini un-
tuk membolehkan isbalbagi laki-laki asal tidak ada
niat sombong. Mereka beralasan bahwa ancaman
yang ada dalam hadits itu hanya berlaku untuk
orang yang isbal karena sombong. Jika tanpa moti-
vasi kesombongan maka tidak mengapa.

Ibnul Arabi al-Maliki dalam Ahknmul Qur'an
Vl4q mengatakan, "Tidak boleh ada yang menju-
lurkan kainnya di bawah mata kaki lantas beralasan
bahwa dia tidak sombong karena larangan itu men-
cakup redaksi larangan dan illah-nya. Tidak boleh
ada yang perbuatannya melanggar larangan secara
redaksional lalu dia mengatakan bahwa dia adalah
orang yang menaati larangan karena' illah larangNr
tidak ada pada diriku'. Tindakan tersebut adalah
pelanggaran terhadap syari'at dan klaim yang ti-
dak bisa diterima. Bahkan termasuk kesombongan
adalah tindakan menjulurkan kain di bawah mata
kaki sehingga kebohongan orang tersebut adalah
suatu hal yang bisa diketahui secara pasti."

Ibnu Hajar-dalam Fathul Bari rc1259-juga
membantah pendapat ini dengan mengatakan
bahwa jika isbal yang terlarang adalah manakala
dengan motivasi kesombongary tentu Ummu Sala-
mah qs- tidak akan bertanya mengenai perempuan
yang menjulurkan ujung kainnya sehingga menu-
tupi mata kaki karena isbal yang dilakukan oleh
wanita sahabat itu dalam rangka menutupi aurat.

Berkaitan dengan perintah Nabi S kepada Ibnu
Umar c$3 agar meninggikan ujung kainnya, al-Alba-
ni'$b' mengatakary "Hadits ini jelas menunjukkan
bahwa wajib atas setiap muslim untuk tidak men-
iulurkan ujung kainnya sehingga berada di bawah

Cdlrl 3
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Isbal karend sombong
hukumnya dosa besar

lsbal tanpa kesombongan
hukumnya haram

mata kaki meski tenpa maksud menyombongkan
diri. Bahkan wajib meninggikannya hingga berada
di atas mata kaki. Hadits di atas berisi bantahan
yang jelas kepada sebagian kiai yang menjulurkan
ujung jubahtrya sampai hampir menyentuh tanah
namun mereka mengklaim bahwa mereka tidak
melakukan hal tersebut karena motivasi kesombon-
gan. Seharusnya mereka meninggalkan isbal dalam
rangka mengikuti perintah Nabi S kepada Ibnu
Umar c$,, ataukah mereka memiliki hati yang lebih
bersih dibandingkan Ibnu Umar ,;p.." lSitsitin Sha-
hihah +lgil

Sementara ihl beralasan dengan hadits di atas
adalah suaiuhal yang tidak tepaikarena:
Pertama, isbal yarrg terjadi pada Abu Bakar 1$,
adalah isbal tanpa kesengajaan; buktinya, isbal terse-
but terjadi karena melorot (merosot). Adakah orang
yang dengan sengaja melorotkan pakaiannya?
Kedua, yang melorot dari sarung Abu Bakar.je!, itu
hanya satu sisi saj4 sebelah kanan atau kiri saja,
bukan dua-duanya. Sebab itu, jika mau mencontoh
Abu Bakar 4t$ maka celana panjang yang menutupi
mata kaki hanya kaki kanan saja-misalnya-tanpa
kaki kiri. Apa komentar orang jika ada orang yang
nekad melakukan hal semacam ini?
Ketig+ sebagaimana dalam riwayat Ahma4 kasus
melorot ini hanya terjadi kadang-kadang bukan ter-
us-menerus. Sangat aneh manakala kejadian Abu
Bakar.#. ini dijadikan sebagai dalil pembenat isbal
yang dilakukan secara terus-menerus.
Keempaf yang dilakukan oleh Abu Bakar .;ig5.

manakala mengetahui sarungnya melorot adalah
segera memperbaikinya. Apakah ini juga dilakukan
oleh orang yang beralasan dengan kasus Abu Bakar
.#.ini?

Walhasil, isbal yang terjadi tanpa kesengajaan
semisal karena melorot sebagaimana yang di-
alami oleh Abu Bakar hukumnya tidak mengapa
alias tidak berdosa, namun wajib segera diperbaiki
manakala mengetahuinya sebagaimana yang di-
lakukan oleh Abu Bakar ..!p..
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TERORISME
Disusun oleh Ustadz Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah

i ariiara masalah yang meruPakan ujian kaum muslimin pada hari ini adalah masalah

kekerasarr, ghuluw, din apa yang disebut sebagai irhab atauterorisme yang telah mere-

bak dan me?rjangkiti pemikiran-pemikiran dan benak-benak kaum muslimin'

Keadaan diperparah dengan adanya sebagian kelompok-kelompok yanS _m9li?dikan 
ke-

kerasan sebagui sarana ,titot.memaksakai kehendak dan pemikirannya. fadilah ia fitnah

yang kelam liang rrtembenamkan umat Islam di dalam keterp-urukan

i".[u" banyakn-ya aksi-aksi kekerasan yang diatasnamakan Islam.

Dan tidak diragukan lagi bahwa musuh-musuh Islam memanfaat-

kan situasi ini unirk mend-iskreditkan ajaran-aiaran Islam. Dibuatlah

opini bahwa Islam mengajarkan kekerasan dan memaksakan kehen-

dak kepada manusia, iiliad dikatakan sebagai bag=l dari.aksi teror-

isme, d'an seorang yang berpegang teguh dengan Islam disebut seb-

agai fundamentalis dan teroris'

Mengingat banyaknya pembicaraan tentang masalah ini di media

massa y"uttf k"buttyakan menyimPang dari jalan Y]n$.haq, maka in-

sya Allah dI dalam bahasan ini akin kami angkat sebagian tentang ba-

husa.r al-lrhab (terorisme) ini, tentang tinjauan syar'i kepadanya dan

terapi atasnya, dengan harapan bisa meniadi secercah penerang ke-

padl kaum muslimin di dalam masalah ini.

ISTI tAH " I RHAy' DAN PENGGU 1{AAI{NYA

Ibnu Faris berkata, "Ra' , ha', dan ba' adalah dua

pokok: pertama menunjukkan atas khauj (takut) dan

yang kedua menunjukkan atas tipis dan ringan"'
(Mu'jam Maqayisil Lughah zl++Z)

Az-Zabidi berkata, 'Al-Irhab dengan dikasrah
(alifnya) adalah mengejutkan dan menakut-nakuti"'
(Tajul'Arus min lawahiril Qamus zl5+r)

Adapun irhab secara istilah syar'i maka memi-

liki dua makna, ada irhab yang terpuji dan ada irhab

yang tercela:

ffii:$$i, ,*i{ili$*l.i..l;i ii:.1:ilsirlrijg+'r,';::t*i iidt$t{*i$ al.
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"t. Irhab yang terPuji
Adapun irhab yang terpuji maka yang digunakan

untuk menakut-nakuti orang-orang kafir, Para Pen-
jaha! dan para pelaku kemaksiatan yang mewajib-

kan dihukum dengan had, mereka ditakut-takuti
untuk melindungi kaum muslimin dari kejahatan.

mereka. Termasuk hal ini aPa yang datang di dalam

firman Allah Ta'ala:

i!,^ei\1l;:\:U!-r|hi,F



apn sajfi yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang
dit amb at un t uk b erp er an g ( y an g d en g an p er s i ap an itu )
kamu menggentarkan musuh Allah dnn mus,uhmu dan

orang orang selain mereka yang kamu tidak mengeta-
huinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang
kamu naftahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi
dengan cukup kepadamu dankamu tidak akan dianiaya
(dirugikan). (QS al-Anfal [8]: 6o)

Rasulullah ffi telah menjelaskan makna "kekuatan"
yang tersebut._{4lam ayat; beliau berkata:

A1\';A\!t 'ii ,U!\-;;iJl .il 'fi
"Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memqnah. Ke-

tahuilah bahwa kekuatan itu adalnh.memanah." (Diri-
wayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nyarcftz)

Maka wajib atas kaum muslimin untuk me-
ngerahkan segenap kemampuan mereka di dalam
menyiapkan diri untuk melawan musuh-musuh me-
reka dari orang-orang kafir yang terang-terangan
dan untuk menakut-nakuti kaum munafikin yang
menyembunyikan kekufuran.

2. Irhab yang tercela
Adapun irhab yang tercela adalah:

Pertama: Irhab (teror) orang-orang kafir terhadap
kaum muslimin, seperti memerangi kaum muslimin,
menakut-nakuti mereka, menghalangi mereka dari
jalan Allah, dan menghalangi mereka dari menam-
pakkan syi'ar-syi'ar Islam, seperti di dalam firman
Allah Ta'ala:

p'i * 35( 3'ry # \ ;6'a;,( LL

* jri +\kfo :;* +\ ##\ _i -#"
Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah kepada

orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan
kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka

adzab Jahannam dan bngi mereka qdzab (neraka) yang
membakar. (QS al-Buruj [85]: ro)

Maksud "memfitnah" di dalam ayat ini bahwa me-
reka membakar kaum muslimin agar kaum musli-
min murtad dari agama mereka.

Perbuatan irhabi (terorisme) inilah yang ditempuh
oleh Fir'aun terhadap kaum mukminin ketika dia
berkata: " Aksn kita bunuh anak-ansk lelaki merekq dsn
kitn bisrkan hidup peympuan-perempuan mereka; dan

sesungguhnya kita berkuasa penuh di ntas mereka." (QS
al-Nraf l7l: tz7)
Cara-cara inilah yang selalu ditempuh oleh musuh-
musuh Islam sepanjang zaman. Mereka senantiasa
membunuh dan menyiksa kaum muslimin di Pa-
lestina, Iraq, Afghanistan, Bosnia, Chechnya, Suriah,
dan yang lainnya dari negeri-negeri kaum muslimin.
Tidak ada ya4$ menghentikan kebrutalan mereka
baik dari PBB maupun negara Amerika yang diang-
gap sebagaipolisi dunia.

Kedua: Irhab para pemberontak, para perampok,
dan para penjahat yang merusak di muka bumi,
yang mereka menakut-nakuti dan membuat ngeri
kaum mukminin. Tentang mereka ini telah datang
firman Allah Ta'ala:

A --" : s 4'i i -i :e'n ii i3'* 4,
3\ \iit,01 \1,\3 ,t3\ j 'b$-t

*"8&53tufiY3\\ifu"
Wj^ri q&?Fat: e;,iig\H. j

,4a
A;;,4\;,;97$CF3

S esun g guhny a p emb al as an t erh a d ap or an g- or an g y an I
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat keru-
sakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh ntau
disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengnn
bertimbal bqlik, atau dibuang dari negeri (tempat ke-

diamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu peng-
hinaan untuk merekq di dunia, dan di akhirat mereka

beroleh siksaan yang besar. (QS al-Ma'idah [5]: 33)

Al-Hafizh Ibnu Katsir 'SEtberkata di dalam Tafsir-
nya z167, "Yang benar bahwa ayat ini adalah umurn
mencakup kaum musyrikin dan selain mereka yang
melakukan sifat-sifat ini sebagaimana diriwayatkan
oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Qila-
bah dari Anas bin Malik,,dL.::

+t); *
4+3\ 6FU l)[*,)r ,P'4V3 M,

ffi *:ul Jy, JL\F.is i*L;=i W)
'ii rr ,Jtl! cli
*iffi ;i.;,Hi:f'*';l:Xg
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Dan siapkanlah untuk menghadapi mereks kekuatan
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. Bahwasanya sekelompok orang dari kabilah 'Ukl se-

jumlah delapan orang menemui Rasulullah Mn mereka

berbai'at kepada beliau menyatakan keislaman. Akan
tetapi, mereka tidak cocok dengan iklim Madinah se-

hingga tubuh"mereka sakit. Lalu mereka mengadukan

keluh kesahnya kepada Rasulullsh ffi. Nabi M *r-
nyarankan, "Tidakkah sebaiknya kalian berangkat bers'
nma penggembala unta-unta kami sehingga kalian bisa

memperoleh susunya dan air kencingnya (untuk bero-

b nt) ? " " B aiklah, " j aw nb mer ekn. Mer eka p un b er an gkat
dsn meminum susu dan air kencingnya sehingga sehat.

Akan tetapi, mereka malah membunuh penggembala

Rasulullah ffi dan merampok unta-untanya. Keiadian

ini akhirnya sampai kepada Rasulullah ffi. Nabi ffi
pun mengirim pasukan untuk memburu jejak mereka.

Mereka berhasil diringkus dan diseret di hadapan Nabi

ffi. Maka Nabi ffipun memerintahkan mereka untuk
dipotong tangan dan kaki mereka dan mata mereka di-
cungkil. Lantas Nabi ffi membuang mereka di terik
panas matahari hingga tewas." (Shahih al-Bukhari:
6j9o dan Shahih Muslim;3r63)

PTMBATASAN TERHADAP ISTITAH IRHAB

(TERORISME)

Syaikh Abdul Aziz brn Abdullah alusy Syaikh

'gug-Mufti 'Am Kerajaan Arab Saudi-berkata, "Is'
tilah al-irhab ini sampai saat ini belum dibatasi Pema-
hamannya bahkan dilancarkan serangan kepadanya
tanpa batasan yang jelas, terhadaP aPa itu irhab (ter-
or) dan siapa itu irhabi (teroris) kapan dia dianggap
irhabi dan bagaim€ma seseorang atau suatu kelompok
atau suatu negara atau negara-negara dianggap irha-
bi (teroris), semua ini belum ada batasannya secara

intemasional." (Surat kabar ar-Riyadh edisi rz98 hari
Jumht t7 D zulqa' dah 424 H)

Syaikh Shalih bin Abdul Aziz alusy Syaikh
'ritra;t-Menteri Agama Arab Saudi sekarang-ber-
kata, " Al-l.Ishuliyy ah (Fundamentalisme), at-Tatharruf

...

t 8} fj,l:'"'*",'n"0",".

Al-lrhab (terorisme) adalah
aksi perorangan atau ke-
lompokatau negara yang

melampaui batas atas ma-
nusia di dalam agamanya,
d arahh y a, akalny a, harta-

nya; dan kehormatannya. . .

.j

(Ekstrimisme), dan al-Irhab (Terorisme) adalah lafal-
lafal yang digunakan di Barat. Kapan digunakan di
Barat? Digunakan setelah reformasi Marthin Luther,
dan Lutherisme hal yang telah diketahui. Lafal-lafal
ini digunakan pada orang-orang yang menuntut
langgengnya Gereja pada kekuasaannya yang ru-
sak, di Prirncis mereka dinamakan Fundamentalis
yaitu yang.ine4ghendaki tetapnya kekuasaan Gereja
yang rusak dan tidak tunduk kepada gerakan pem-
bebasan. Dan datang-lafal Ekstrimis pada apa-aqa
yang menuju ke arah kanan atau kiri dengan ben-
tuk tertentu pada waktu itu, kemudian orang yang
melakukan suatu perbuatan yang menakutkan beru-
pa celaan atau pemukulan atau semacamnya bahwa
itu bentuk dari Terorisme. Lafal-lafal tersebut dipak-
ai di dalam koran-koran Barat dan menyebar di ka-
langan mereka. kemudian lafal-lafal ini dinukil oleh
pusat-pusat ilmu Islam dan Arab dan menyebar luas
di media massa Arab dan Islam, dan dinukil oleh
orang-orang hingga mereka tidak kembali mema-
hami maknayang sebenarnya dan yang benar untuk
Fundamentalisme, Ekstrimisme, dan Terorisme."
(Dari kaset al-Mushthalahat wa Atsaruha AIaI llmi wa
T s aq afah w ar Ra' y iI' Am dari wzaw. isl amsp ir it. co m)

Telah datang batasan makna al-Irhab di dalam
Bayan Mujamma'Fiqh Islami di dalam daurah-nya
yang ke-r6 di Makkah al-Mukarramah pada bulan
Syawwal t4z3 H: 'Al-Irhab (terorisme) adalah aksi
perorangan atau kelompok atau negara secara yang
melampaui batas atas manusia di dalam agamanya/
darahnya akalnya, hartanya, dan kehormatrtttya..." ''

NASH-NASH TENTANG TARANGAN NHAB (TEROR)

TERHADAP KAUM MUSTIMIN DAN ORANG-ORANG

YANG TERJAGA DARAHNYA

Kami belum pemah menjumpai ayat ataupun ha-

' : --FiB maialahelfuqd rm
6lg irwd{ l4e6bar Dakwah salafrWah, Ahluwnnah wal )ama'ah



dits yang menyebutkan lafal al-irhab dengan makna
terorisme (menyebarkan keta\utan). Akan tetapi,
ada beberapa ayat dan hadits-hadits yang melarang
setiap muslim dari melakukan perkara-perkara yang
merusak keamanan dan menyebarkan kengerian.
Telah datang ancaman yang keras atas siapa saja yang
mengganggu keamanan atas kaum muslimin dan
orang-orang kafir yang mendapat jaminan keamanan.

1. Dalil dari al-Qur'an
Di antara ayatyangmenyebutkan hal tersebut adalah:

a. Firman Allah Ta'ala:

"v3w'4.r.454F$5$\sA;tii( U*6is$lis..rFi\ozl
Dan apabila ia berpaling (dari knmu), ia berj alan di bumi
untuk mengadakan lcerusakan padanya, dan merusak
tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak
menyukni kebinasaan. (QS al-Baqarah [z]: zo5)

Al-Imam Ibnu farir ath-Thabari'+r'^H berkata:

'ai ,lt, , €e\;a\C-* )ui) t 0lr+ "s:
,W *,*)'.tl A3uil e?t;.:! JzJ\
. 6 i:i ;u.!)l Ct; ,fr;;;t 

"ht
zo z

, Ar*)
o.ft 9rt' -ot 2v.)

ia di dalamnya dan AIIah murkakEadanya, dan meng-
utukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya.
(QS an-Nisa' l+l: gZ)

2. Dalil dari as-sunnah
Dan telah datang hadits-hadits yang melarang
seorang muslim dari melakukan perkara-perkara
yang membahayakan kaum muslimin, di antaranya:

a. Hadits Abu Musa al-Asy'ari 4iib:

J"LLi''; tit
-'l 'o

3 utu,. 3ix5
{>

, j\5 M irt &:;,'b\
rol -. t ,i# v*; OF:t,-#

3K ^4 3u".3yr 6)t SH

t6-u.; lib; rij\;;i .ii'qj--1

Bahwa Rasulullah ffi telah bersabda, "Apabila kamu
berjalan di suatu masjid atau dipasar sambil membawa

panah, maka peganglah ujungnya yang tajamnya. Ke-

mudian, peganglah pada ujungnya yang tajam." (Sha-

hih Muslim:4pg)

Di dalam-fradits ini terdapat peringatan dari melu-
kai kaum"huslimin tanpa'sengaja, iraka bagaimana
kalau dengan sengaia mengancam mereka atau me-
ledakkan bom pada mereka?!

b. Dari Abdurrahman bin Abi Laila ii'';j4dari
sebagian sahabat Nabi ffi:

'ekiww#\e$u-tgr,'&i
iw'afiiaT^t;;7 jt&AEru
(itl..- t3;ti.;ca.j1v,Mbrj;
Bahwa saat mereka sedang berjalan bersama Nabi ffi
salah seorang dari mereka tertidur. Lalu ada sebagian
sahabat mengambil dan menarik tali yang ada ber-
samanya hingga orang yang tertidur itu kaget. Maka
Rasulullah ffi bersabda, "Tidak halal bagi seorang
muslim membuat kaget saudaranya sesama muslim."
(Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan-nya:

5oo4 dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albuni di dalam
Shahih Targhib waTarhib jl4z)

fika mengejutkan seorang muslim dengan mengambil
barangnya saja haram, maka bagaimana jika mengan-
cam mereka dengan sengaja dan mengebom mereka?!

c. Dari Ibnu Umar,i(.S bahwasanya dia berkata:

,;-:.:t eb$t iU-,) t ,M, bt i;:, iS
';';'..,"::::.....:;..-;i:;.',,;;',:;r;,i.';:.':'j.'':j..:::::'::;:::.:;':':':6gffi:.:.;ffiS-ffi#*..

T*

e)t';e SH,i\ j-qr, a- p\ I
"Dan kadang mssuk di dalam makna 'merusak' ialah
seluruh kemaksiatan. Yang demikian itu bahwa melaku-
kan kemaksiatan-kemaksiatan adalah merusak di muka
bumi. Dan AIIah tidak mengkhususkan penyifatannya
dengan sebagian makna-makna ifsad saja. Dan boleh

snja 'merusak' tersebut adalah bermakna merampok di
jalan, dan boleh bermakna yang selainnya." (lami'ul
Bayan zlfi+)

b. Firman Allah Ta'ala:

AriJ;v\kV"/
Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin
dengan sengaja makabalasannya ialah lahannam, kekal

.-:.:
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"Rasulullah ffi bersabda, 'Seorang mukmin masih

dalam kelonggaran agamanya selama dia tidak me-

numpahkan darah haram tanpa alasan yang dihalal-
knn."' (Shahih al-Bukhari: @5).

TERAPI IRHAB ft|ENURUT AT.KITAB DAII AS.SUNNAH

Al-Qur'an dan as-Sunnah menjelaskan cara-cara
menanggulangi irhab dan kekerasan, di antaranya:

1. Irhab (teror) musuh terhadap kaum muslimin,
cara menanggulanginya adalah dengan mela-
wan mereka dan mempersiapkan kekuatan un-
tuk melawan mereka yaitu dengan jihad yang
merupakan-puncak amalan Islam, sebagaimana
di dalam firman Allah Ta'ala:

Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah
kamu dibebani melainkan dengan kewaiiban kamu
sendiri. Kobarknnlah semangat para mukmin (un-

tuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak se-

rangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar

kekuatan dan amat keras siksaan(Nya). (QS an-Nisa'

[+]:8+)

Al-Hafizh lbnu Katsir'i'E' berkata,'Allah Ta'ala
memerintahkan kepada hamba dan Rasul-Nya
Muhammad Nabi ffi untuk ikut terjun ke dalam
kancah peperangarL berjihad di jalan Allah. Ba-
rangsiapa yang menolak, tidak ikut berperang
maka Rasulullah $ tidaklah menanggungny4
karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya:
'Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan ke-
wajiban kamu sendiri' ... dan firman-Nya: 'Ko-
barkanlah semangat orang-orang mukmin (un-
tuk berperang)' artinya bangkitkanlah semangat
untuk berperang kobarkanlah semangat merek4
dan tanamkanlah keberanian mereka untuk ber-
peran& seperti yang beliau S katakan kepada
para sahabatnya dalam Perang Badar ketika be-
liau sedang merapikan shaf mereka: 'Bangkitlah
kalian menuju Surga yang luasnya seluas bumi
dan langit!', dan banyak hadits yang diriwayat-
kan mengenai masalah ini, yaitu anjuran berper-
ang di jalanAllah." (Tafsir al-Qur'anil Azhim zb6Z)

Edlsi 3
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Irhab para pemberontak, para perampok, dan
para penjahat yang merusak di muka bumi, yang
mereka menakut-nakuti dan membuat ngeri
kaum mukminiry terapinya adalah menghukum
mereka agar jera, dengan cara mereka dibunuh
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki me-
reka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari
negeri (tempat kediamannya) sebagaimana
datang di dalam firman Allah Ta'ala:

a * s s'4i. i -i t*'o ii \ 3'* dL

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang
yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat

kerusakan di muka bumi, hanyalah mer€ka dibunuh
atau d#ntib, atau dipotong tangan dan kaki mereka

dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri
(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai)

suatu penglrinaan untuk mereka di dunia, dan di
akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS al-
Ma'idah [S]: ll)
Al-Imam al-Qurthubi :iriH' b erkata:

*s'€:'Ji

"Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli ilmu
bahwa hukum ayat ini berlaku bagi orang-orang y ang
memerangi dari ahli Islam walaupun ayat ini turun
pada orang-orang murtad atau Yahudi." (al-lami' li
Ahkamil Qur'an 6lryo)

Tidak syak lagi bahwa hukuman yang membuat
mereka jera adalah penjagaan terhadap kaum
muslimin dari kekejian-kekejian mereka. Sean-

dainya mereka dibiarkan maka akan menyebar-'
lah kekhawatiran dan ketakutan pada manusia,
tidak ada yang merasa aman di dalam darahn-

/4 hartanya, dan kehormatannya, dan Islam
datang untuk menjaga-hak-hak manusia dan
kehormatannya. Karena itulatu Nabi ffi memer-
intahkan kepada setiap muslim agar bersabar

-... .....i:.. ".:i:li:i'1 i" :':'":i' ,':ffi'" a. i..:...:."_..'ji ..:.: : ' .'.'..6Rtrbdd|tsHid!.kstt;'.:r": 
::.'::.':.-.;:-::-".'. : . :. ....."::.6grlffi.g*ar4ttr*ffitu:Seiirwat.htt4*i|plriEf;rqadb, '.j.:

i,\j*if J Y,ti ,fi* a ';r$j 
:

*uibItW\'U{ii\#,
r{31( aetF$ e::iiig\3{3\

@y5\x;y>fio.?3

Ctr .,Fi efr Jt \s

cxr;\iitt 6- Ji'|' a1\t

&5.#1 eufuK iY:
Fx'')l ,Ff ;

'i#\3\



terhadap penguasa yang zalim agar tetap stabil
keamanan dan tidak tersebar kekacauan yang
memberi kesempatan kepada para pemberontak
dan para penjahat melancarkan aksi-aksi mereka
di dalam melanggar hak-hak kaum muslimin
dan menakuti mereka. Dari Ibnu Abbas 4S; bah-
wasanya Rasulullah ffi bersabda:

'i\3 j)13 i:U.W *i , ei: c
-V'^fiS6wi_Uter+\6iu u

"Barangsiapa yang melihat pada pemimpinnya
perkara yang dia benci maka hendaknya dia bersabar,

karena sesungguhnya orang yang melepaskan diri
dari jama'ah sejengkal kemudian mati maka mati-
nya adalah jahiliah.' (Muttafaq 'alaih, Shrahih al-
Bukhari 6E588 dan Shahih Muslim ll ryZf)
Al-Aini berkata, "Maksudny4 hendaknya dia
bersabar atas perkara yarrg dia benci dan tidak
keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya, kare-
na dengan itu dia akan menjaga tertumpahnya
darah dan menghindarkan fitnab kecuali jika
pemimpin tersebut telah kafir dan menampak-
kan hal yang menyelisihi seruan keislaman maka
tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal
tersebut, ... hadits merupakan dalil bahwasanya
seorang penguasa tidak boleh diturunkan de-
ngan sebab kefasikan dan kezalimaru dan tidak
boleh merebut kekuasaan darinya dengan sebab
hal itu." (Umdatul Qari z4lt78)
Dan dari Ummu Salamah,$. bahwasanya Rasu-
lullah $ bersabda:

$#3l3i*^ti4Lg*.iL
'{" 3$ H\ ,rSG;6,f p

"Sesungguhnya akan datang bagi kalian para pe-

mimpin yang berbuat ma'ruf dan mungkar. Barang-
siapa membenci kemungkaran tersebut maka sung-
guh dia telah lepas dari dosa, dan barangsiapa meng-
ingkari maka dia telah selamat, tetapi orang yang
ridha dan mengikuti maka dinlah yang terkena dosa."
Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah
kami memer anginy a7 " Rasulullah ffi b er sab da, " I a-

ngan, selama mereka masih shalat. " (Shahih Mus-
lim: $54)

Edl.l 3
Tahun ketigabelas

Irhab (teror) terhadap orang-orang kafir yang
mendapat jaminan keamanan dari negeri-negeri
Islam, terapinya adalah mewajibkan setiap mus-
lim memenuhi perjanjian tersebut. Allah Ta'ala
berfirman:

Kecuali ''orang-orang musyrikin yang kamu telah

mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka

tidak mengurangi sesuatu pun ( dari isi perj anjian)mu
dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang
memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah
janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Al-
lah menyukai orang-orang yang bertaqwa." (QS at-
Taubah [9]:4)
Al-Imqm Ibnul Qayy im'S)ii, berkata:'Allah Sub-
hanar,fu rhemerintahkan agar dipenuhi peqan-
jian kepada mereka selama mereka tidak me-
ngurangi sesuatu pun dari perjanjian kita terha-
dap mereka." (Ahkam AhIi Dzimmah 3ftr6)
Dalam hadits Abdullah bin 'Amr ,i:{9. bahwasa-
nya Rasulullah ffi bersabda:

" Orang y ang membunuh mu'ahad (orang kafir y ang
membuat perjanjian dengan orang lslam) maka tidak
akan bisa mencium bau surga, dan sesungguhnya bau

surga didapati dari jarak 4o tahun perjalanan." (Sha-
hih al-Bukhari:3166)

4. Irhab (teror) dari orang-orang yang berlebihan di
dalam membela diri dan membalas dendam, ter-
apinya adalah dengan mewajibkan orang yang
membalas tersebut agar membalas kezaliman
dengan yang semisalnya tanpa berlebihan dan
menghasungnya agar memaafkan

Bersambung ke halaman 37
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TAUHID DULU,
Wahai Para Aktivis Dakwah!!!

Allah dW berfirman:

A( \)\+t ;r J ;S fl F .u.W ;lis
.1 .LiJil pis

Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada

tiap-tiap umat (untuk menyerukan) : 
" 

Semb ahlah AIIah
(saja), dan jauhilah thagltut itu. (QS an-Nahl lt'61: 36)

Allah $6 juga berfirman:

*L-qliD;sn*#eWius
@ e'!4zsttt$YuY7,J

Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum

kamu melainkan Kami taahyukan kepadanya: "Bah-

wasanya tidak ada ilahlsembahan (yang hak) melainkan
Aku, maka sembnhlah olehmu sekalian akan Aku." (QS

al-Anbiya' fzll: z5)

Allah $s juga mengabarkan tentang dakwah Nabi
Nulu Hud, Shalitu Syt'aib-'alaihimush shalatu was-

salam, ternyata dakwah mereka satu', yaitu:
b

***y.UeYAiVS#i*$i
1 Imam asy-Syaukani menulis sebuah risalah yang menjelas-

kan tentang kesatuan dakwah seluruh para nabi dan rasul
di atas tauhid dalam kitabnya berjudul Irsyad Tsiqat ila Iftifaq
Syara'i 'ala Tauhid wal Ma'ad zuan Nubuwwat. Beliau memapar-
kan dalam kitab tersebut bukti-buktinya dari al-Qur'ar; Tau-
rat, dan Injil. Kitab tersebut tercetak dalam kumpulan karya
asy-Syaukani al-Fathu Rabbani min Fatawa Imam asy-Syaukani

1.1473-560, tahqiq Shubhi Hasan Hallaq.
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( esungguhnya tauhid adalah'modal utama'
Jkebaikan seorang htmba didunia dan akhiratnya.
Oleh karenanya, tidak mengherankan jika seluruh
nabi memprioritaskan dakwahnya pada tauhid.

" Hai kaumku,'ibadahilah Allah semata, sekali-kali tiada

ilahyangberhak (untuk diibadahi) bagimu selain Dia."
(QS Hud lttl: 5o,6t,84)

Metodeiniiuga yang diterapkan oleh suri teladan
dan nabi kita Muhammad ffi, di mana sejak awal
berdakwah beliau memprioritaskan dakwah tauhid.
Terhitung selama 13 tahunbeliau di Makkahberdak-
wah tauhid tiada henti. Hingga detik-detik akhir
hayatnya sekalipury beliau tetap memperingatkan
umatnya tentang tauhid serta bahaya syirik dan sa-

r€u:lanya seperti peringatan beliau dari mengultuskan
kuburan atau rnenjadikannya sebagai tempat ibadah.

Imam lbnul Qayyim 6)7' berkata, "Tauhid adalah
awal dakwah para rasul dan kunci pembuka dakwah
para rasul. Tauhid juga merupakan kewajiban pertama
kali yang memasukkan seorang ke dalam Islam dan
kewajiban terakhir sebelum meninggalkan dunia."'

Inilah metode dakwah para nabi yang harus di-
tempuh oleh para juru dakwah yang menghendaki
kebaikan. Oleh karenanya, tidak akan kita jumpai
dalam sejaratg seorang nabi pun yang memulai da-
kwahnya dengan politilt jihad, tasawuf, filsafat,
akhlak, ekonomi, dan lainnya. Namun, seluruh para
nabi menempuh satu metode yaitu memulai dan
memprioritaskan dakwah mereka kepada perbaikan
tauhid dan aqidah.r

Dan inilah ciri utama dakwah yang benar, yaitu
memprioritaskan tauhid pada umat serta membe-
rantas syirik dari hati manusia. Adapun dakwah

Madarij Snlikin 31436437, tahqiq 'Amir bin Ali Yasin.
Manhaj al-Anbiya' t'i Dakruah llallahi t'ihi al-Hikmah wal Aqluhlm.
127 oleh Syaikh Rabi'bin Hadi al-Madkhali.



yang tidak memprioritaskan tauhid, maka yakin-
lah itu adalah dakwah yang menyimpang dan akan
menuai kegagalan. Bukti nyata akan hal itu adalah
gerakan-gerakan dakwah yang semarak pada zamarr
sekarang, yang banyak menyimpang dari metode ini
sehingga jarang sekali yang memperhatikan kepada
dakwah tauhid.

Misalnya, ada gerakan dakwah yang memprio-
ritaskan dakwah kepada masalah politik dan pene-
gakan Khilafah Islamiyyah. Sekalipun penting, ini
bukan prioritas utama dakwalu karena bagaimana
mungkin ditegakkan hukum Allah kepada pencuri
dan pezina sebelum diterapkan hukum Allah ke-
pada pelaku kesyirikao penyembah berhala dan
kuburan?! Manakah di antara keduanya yang lebih
besar dosanya?! Tidak ragu lagi bahwa syirik adalah
lebih besar dosanya karena menodai hak Allah $6.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah d.,.E5 mengatakan
dalam kitabnya al-Istiqamah !466: "Dosa-dosa ini de-
ngan benarnya tauhid lebih baik daripada rusaknya
tauhid dengan dosa-dosa ini".

Ada lagi gerakan dakwah lainnyd yang tidak mem-
perhatikan dakwah tauhid, tetapi mementingkan iba-

datu dzikir ala tasawuf, khuruj, dan sebagainya tanpa
membenahi aqidah umat. PerumPamaan orang yang
menempuh metode-metode menyimpang ini seperti
seorang yang ingin mengobati badan yang tidak me-
miliki kepala, karena kedudukan aqidah dalam agama

ibarat kepal a bagibadan. Oleh karenany+ hendaknya
kita semua memperbaiki metode dakwah kita agar
sesuai dengan metode dakwah para nabi.

Sesungguhnya Allah $d telah mengabarkan bah-
wa tegaknya khilafah itu tidak terwujudkan kecuali
setelah memperbaiki tauhid dan membersihkan syi-
rik. Allah $H berfirman:

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang ber-

iman di antara kamu dan mengeriakan amal-amal yang
shalih bafuna Dia sungguh-sungguh akan meniadikan

mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah
"i:i
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menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan

sungguh Dia aknn meneguhkan bagi mereka agama

yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-

benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah me-

reka dalam ketakutnn menjadi aman sentosa. Mereka

tetap meny emb ah-Ku dengan tiada memp ersekutukan

sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barangsiapa yang
(tetap) kafir sesudah (janji) itu, makn mereka itulah
orang-oranB yang fasik. (QS an-Nur lz+l: Siln

Termasuk ucapan'berharga yang sering diulang-
ulang' oleh Syaffi'al-Albani adalah ucaPan seorang

tokoh aktivis dakwah modern5:

;.ji

#
.,ra1

'&

t"'4';fr '^,iiqi .-u)l a5, tpi I

"Tegnkkanlah daulah Islam di hati kalian, niscaya akan

terwujud daulah Islam di atas bumi kalian."

Hal ini telah terbukti dalam seiarah sejak dahulu
kala hingga sekarang, dan "sejarah akan mengulang
dirinya" -sebagaimana kata pepatah. Bila dahulu
bangsa ,ay ab^- adalah bangsa terbelakang, miskiry
bodotu dan saling b_erperang satu sama lairL maka
kondisi mereka berubah drastis r8o derajat setelah
mereka mengenal tauhid. Mereka menjadi bangsa
yang maju, disegani, dan berperadaban tinggi. Per-

musuhan antara suku Aus dan Khazraj yang telah
mengakar selama berabad-abad pun lenyap seketika.

Kalau tauhid telah berhasil mengubah status para
sahabat dari masyarakat yang melarat pemakan
bangkai, penyembah berhala, dan pelaku segudang
perbuatan nista, maka hal ini akan senantiasa ter-
ulang bagi siapa pun yang meneladani mereka.6

MENGAPA TAUHID MENJADI PRIORITAS?

Bila ada yang bertanya "Mengapa tauhid ha-
rus menjadi prioritas dakwah?" Jawabannya: Karena
tauhid merupakan pokok kemaslahatary apabila hati

Disadur dari kata pengantar Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan
terhadap Manhaj Anbiya' fl Dakwah llallahi hlm' 23-25 oleh
Syaikh Rabi'bin Hadi al-Madkhali. Lihat pula masalah ini
dalam at-Tauhidu Awwalan ya Du'atal lslam olet. Syaikh Mu-
hammad Nashiruddin al-Albani, Ususu Manhaj Salaf fi Dakwah

oleh Fawwaz as-Suhaimi, M a'alim f Dakzoah llallahi olehSyail$t
Muhammad Musa alu Nashr, dan sebagainya.
Yaitu Hasan al-Hudhaibi. Ungkapan ini sering didengungkan
oleh Syaikh al-Albani dalam banyak kesempatan. Namun,
bukan berarti beliau mempromosikan pemikiran pelontarnya
atau manhai gerakan dakwahnya. (Lihat Ma'alim Manhaj Salafi

t'i Taghy ir hkn. 468 oleh Salim al-Hilali - Jami'u Rasa'il.)
Tauhid Beres Negara Suksesli.lrr.. 122,128 oleh Sufyan bin Fuad
Baswedan, M.A.
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manusia telah subur dengan tauhid maka syari'at-
syari'at lainnya akan dia terima secara mudah. Demiki-
an pula sebaliknya. Jika tauhid keropos dan aqidah
rusak maka jangan heran banyak terjadi tindak krimi-
nal dan kezaliman di muka bumi. Banyaknya kasus
KKN, narkoba, pelecehan seksual, pembunuhan, dan
lainlain, semua itu faktor utamanya adalah karena
lemahnya iman dan rusaknya tauhid/aqidah seorang.
Nabi Muhammad ffi bersabda:

"Ketahuilahbahwa dalam diri manusia terdapat sekerat

daging, apabila baik mnka seluruh jasad menjadi baik,

dan bila rusak 
".mska 

seluruh jasad pun rusak, keta-

huilah itu qdalah hati." (HRal-Bukhari dan Muslim)

Tauhid merupakan fondasi utama untuk memba-
ngun negara dan generasi yang kita idamkan semua.
Imam Ibnu Qayyirn al-lauziyryah'J'its mengatakan,
"Barangsiapa menginginkan tinggihya bangunan,
maka hendaknya memperkokoh fondasi, karena
tingginya bangunan itu sesuai dengan kokohnya fon-
dasi. Demikian pula amal perbuatan adalah ibarat
bangunan sedangkan iman adalah fondasinya. |ika
fondasinya kokoh maka akan mampu menopang ba-
ngunan yang tinggr, kalaupun ada sebagianbangunan
yang rusak maka sangat mudah untuk memperbaiki-
nya. Namun, jika fondasinya saja keropos maka ba-
ngunan tidak akan bisa kokolu jika rusak fondasinya
maka bangunan tersebut akan roboh.

Oleh karenanya, orang yang cerdas akan selalu
berpikir untuk memperkokoh fondasinya. Berbeda
halnya dengan orang bodolu dia akan berfikir untuk
membangun tanpa memedulikan fondasi; akibatnya
bangunan akan mudah roboh. Allah dg berfirman:

t'**$iiye*VX'*A{{,
tl^+*\L3Jt # "t:i",ji%
(Fi ,g4)j-X(3 :f )V C-i3V"

CI'rtrtfUi.\Z'
Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya
di ntas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaanlNya)
itu yang baik, qtauknh orang-orang yang mendirikan
bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangu-
nannya itu jatuh bersama-snma dengan dia ke dalam

neraka lahannam. Dan Allah tidak memberikan petun-

!{ :"ff'"'*",,"0",".

s
' juk kepada orang-ornng yang zalim. (QS at-Taubah

l9l: ro9)z

Maka kepada mereka yang telah menobatkan
dirinya untuk terjun dalam kiprah dakwah dan per-
baikan umat, dari kalangan ustadz, mubaligh, da'i,
kiai, aktivis dakwatu dan sebagainya, kami menyeru
dan menasihatkan: Marilah kita bersama-sama men-
curahkan perhatian kita untuk menguatkan fondasi
aqidah masyaiakat, menjelaskan tauhid yang murni,
memberantas segala corak kesyirikan yang beredar.
Ingatlah pesan Na6i Muhammad ffi kepada para
juru dakwah ag-ar memprioritaskan dakwah tauhid
dalam dakwah mereka, sebagaimana dalam hadits:

'pt"u,J,'M g\ ei$ i* oV Gt

"Lll\ 
..,r^i; pt *i*elyr ir; j4t\

'i:t tr'.^L'; ii il s;j5 v ,s:i H#
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e'tK: W ,-A;3\ ;itt'oi e*U t*
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Dari lbnu Abbas ';*- berkata, "Tatkala Nabi ffi me-

ngutus Mu'adz "$. kepada penduduk Yaman, beliau

b er s ab d n kep ad any a,' S e s un g guhny a en gkau akan men-

datangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab, maka ja-
dikanlah dalqnah pertama knlimu tentang Syahadat La

llaha Illa Allah. Apabiln mereka menerimanya, maka

kabarkanlah padn mereka bahwa Allah mezaajibkan
qtas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Apabila
mereka telah menaqtimu, maka kabarkanlnh pada me-

reka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang
diambil dari harta orang-ornng kaya dari mereka IaIu

diserahkan kepada fakir miskin di antara mereka. Dan
janganlah mengambil harta kesayangan mereka, dan

hati-hatilah dqri do'a orang yang terzslimi, sebab ti-
dak ada penghalang antara Allah dan do'nnya (yakni,"

do'anva mustajab)."8

Al-F awa' id hllal.. 229, tahqiqSalim al-Hilali
Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari: 7395,7458, 1496, 4347,
7372; Muslirn: 19; Abu Dawud: 1585; at-Tirmidzi: 625; an-
Nasa'i: 2433; Ibnu Majah: 1783; ad-Darimi: 162; Ibnu Abi Syai-
bah dalam al-Mushannaf 4/114; Ahmad 1/233; ad-Daruquthni
21 1.36 ; al-B aihaqi 41 1.07 ; Ibnu Khuzaim ah: 2346, 227 5 ; Ibnu Hib-

?g malalanelfurq<iir.cd1n-.
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Wahai para da'i, janganlah dan-sekali lagi-ja-
nganlah kita menyembunyikan ilmu hanya karena
demi kepentingan dunia baik berupa harta, Pang-
kat, pengiku! dan sebagainya. Imam al-Qurthubi
'it6,berkata ketika menafsirkan surat al-Baqarah [z]:
t63, "Setelah Allah melarang dari menyembunyikan
al-haq (kebenaran), Dia menjelaskan bahwa masalah
pertama yang harus dijelaskan dan tidak boleh di-
sembunyikan adalah masalah tauhid."s

MENYINGKAP SYUBHAT SEPUTAR DAKWAH TAUHID

Setelah kita mengetahui hal ini, maka janganlah
kita tertipu dengan syubhat-syubhat yang sering kita
dengar seperti:

1. Dakwah tauhid adalah memecah belah
manusia -*"

Ini adalah pemutarbalikan fakta, karena yang benar
justru tauhid-lah yang menyatukan barisan umat,
sebagaimana yang terjadi pada diri para sahabat
dahulu yang saling bermusuhan kemudian Allah dB

satukan mereka dengan sebab tauhid. Allah d# berfir-

Dan berpeganglah kamu semuanyn kepada tali (agama)

Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah

akan nikmat AIIah kepadamu ketika kamu dahulu (masa

I ahiliy ah) b ermusuh-musuhan, maka AIIah mempersatu'

knn hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat AIIah,

orang-orang yang bersaudara. (QS Ali Imran $l: ro3)

Ada beberapa poin untuk menjawab syubhat ini:

a. Sesungguhnya persatuan adalah suatu yang di-
perintahkan agama dan dambaan kita semua. Na-
murL metode dan cara untuk bersatu adalah de-
ngan menegakkan tauhid dan meninggalkan sega-

la bentuk kesyirikan. Tidak mungkin umat Islam
bersatu kecuali di atas tauhid. Allah d6 berfirman:

,Qlits'$s:A$\',PL\
^ ,t!t6:r;q/'

ban: 156, 2419,508'l'-a1-Ihsan-; Ibnu Mandah dalam al-lman:
116,213,274,217; ath-Thabrani dalam Mu' jam Kabir:12207; al'
Baghawi dalarn Syarh Sunnah: 1557.

9 Al-lami'li Ahkamil Qur'an21190
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Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adallh agama kamu

seffiun; agama yang satu dan Aku ndalah Tuhanmu,

maka sembahlah Aku. (QS al-Anbiya' fzrf:92)

Rasulullah M jugu bersabda:

6X ilr thsJ 6X ;4i *+;"rrr 5)
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"sesunggfuhnya Allah ridha bagi kalian tiga perkara:

yaitu kalian beribadah kepada-Nyn semata dan tidak

menyekutukan-Nya sedikit pun, dan knlian semua

berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah

belah, serta menegakkan nasihat kepada pemimpin-pe-

mimpin yang dijadikan oleh Allah untukkalian."'"

Jika kita cermati ayat dan hadits tersebut, niscaya
akan kitadapati bahwa Allah dg mengirlngkan anta-
ra tauhid$engan persatuan. Suatu hal yang menun-
jukkan Uinwa persatuan yang sejati tidak akan ter-
wujudkan kecuali diatas tauhid.

b. Sesungguhnya justru yang menjadikan perpeca-
han dan perselisihan di tubuh umat adalah syirik,
bid'ah, dan dosa. Allah tlB berfirman:

e
iK

Dan janganlah kqmu termssuk orang-ornng yang mem-

persekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah-

belah agama mereka dsn mereka menjadi beberapa golon-

gan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang

ada pada golongan mereka. (QS ar-Rum $ol: 3z)

c. Sesungguhnya persatuan yang kita idam-idamkan
adalah persatuan hakiki yang dibangun di atas al-

Qur'an dan Sunnah. Bukan persatuan yang semu/
kelihatannya bersatu tetapi sebenarnya hati me-
reka berpecah belah. Inilah persatuan fatamor-
gar;ayangjustru pangkal dan sumber perpecahan
sebagaimana kata Allah C6:

YEff",(+-#(4SoVW
,/i\t. t-.,2ii "i!.,\j+lv

10 HR Muslim: 1715
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Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka

berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguh-

nya mereka adalah kaum yang tidak mengerfi. (QS al-
Hasyr [5gl: r4)"

2. Dakwah tauhid itu keras dan menyelisihi
hikmah dalam dakwah

Subhanallatu apakah mereka tidak sadar bahwa
tauhid adalah dakwah seluruh para nabi dan rasul,
termasuk nabi kita yang mulia?!! Apakah mereka

. semua berdakwah secara keras dan tidak hikmah
dalam dakwah?! Bahkan, bukankah ini mencela al-

Qur'an yang seluruh isinya dari awal hingga akhir
' tentang tauhid?!

Tidakkah kita membaca surat Luqman l3tl: tz-t3
yang menceritakan bahwa Allah dii telah memberi-
kan anugerah hikmah kepadanya; namun demikiary
perhatikan nasihat pertama untuk anaknya:

1b

Vgt+iLyVVtf.{g'"
"Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik, ses-

ungguhnya syirik merupakan kezaliman yang amat
besLr.""

3. Sekarang ini belum saatnya!!Yang terpenting
adalah Khilafah Islam dulu!!

Aduhai, kalau bukan sekarang, lantas kapan lagi?
Tidakkah kita mempelajari sirah perjalanan dakwah
Nabi ffi?!

Syaikh Mubarak al-Mili mengatakan, "Nabi ffi
tidak meninggalkan pengingkaran terhadap patung-
patung ketika sendirian. Tidak melalaikannya sekali-
pun ketika diboikot di Syi'b selama tiga tahun yang
mencekam. Tidak melupakannya sekalipun ketika
sedang bersembunyi saat hijrah ketika para musuh
mencarinya. Tidak berhenti membicarakannya saat
beliau kuat di Madinah di tengah-tengah sahabat-
nya. Tidak menutup pintu pembicaraan tentangnya
setelah Fathu Makkah. Tidak juga beliau tersibuk-
kan darinya sekalipun dalam kondisi perang baik
menang atau kalah. Tidak pula mencukupkan untuk
perang ketika bai'at, tetapi selalu mengulang-ulang
ketika bai'at tentang tauhid dan meninggalkan syirik.
L:dlah sirah Nabi ffi durr hadits-haditsnya yang sha-
hih. Cermatilah niscaya engkau akan membenarkan

11 Lihat bantahan sy'ubhat ini dalam al-Ajutibah al-Mufidnh'an
As'ilatil Manahij al-ladidah hlm. 153-154 oleh Syaikh Shalih
bin Fauzan al-Fauzary Mulia dengan Manhaj Salaf l:Jm.472476
oleh al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Imam Asy-Syafi'i
Menggugat Syirikhlm. T9-84 oleh al-Ustadz Abdullah Zaen.

12 Min KUIIi Suratin Fa'idahhlm.116 oleh Abdul Malik Ramadhani
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apa yang kami sampaikan dan mendapatkan perin-
cian apa yang kami globalkan."'r

Dalam Perang Hunain, tatkala sebagian sahabat
yang baru masuk Islam meminta kepada Nabi S
untuk dibuatkan Dzat Anwnt (tempat untuk meng-
gantungkan senjata agar menang melawan musuh)
maka Nabi ffi men$ingkari permintaan mereka de-
ngan keras. Perhatikanlah hadits ini baik-baik, Nabi
ffi tidak diam,dari masalah aqidah sekalipun mereka
baru masuk Islam dan'dalam keadaan perang. Apa-
kah keadaan kita,lebih serius dari itu?!'+

Demikian pula tatkala sampai kabar kepada be-
liau bahwa di Yaman ada patung yang disembah
yang disebu.t Dzul Khulashah-slat beliau sudah
kuat-maka beliau selalu berpikir dan sedih hatinya
lalu mengutus para sahabat untuk menenangkan
pikirannya dengan menghancurkan patung Dzul
Khulashah.':

Subhanallah, jika Nabi ffi tidak tenang pikirannya
tatkala sampai kabar kepada beliau adanya kesyirik-
an, lantas bagaimana sebagian para da'i sekarang
bisa tenang-tatkala berceramah tentang akhlak atau
politik di mbsjid yang ada kuburannya tanpa ada se-
dikit pun tergerak megrbela tauhid bahkan mungkin
malah mencela dakwah tauhid!!! Manakah kecembu-
ruan terhadap tauhid?! Maka, dakwah tauhid harus
tetap dikibarkan apa pun kondisi problematik umat,
baik problematik ekonomi seperti yang terjadi pada
penduduk Madyan atau problematik moral seperti
yang terjadi pada kaumnya Nabi Luth 1,)$J, dan se-
bagainya.'6

Dakwah tauhid harus tetap dikibarkan
bagaimana pun kondisi problematik

umat, baik problematik ekonomi,
moral dan sebagainya.

Semoga paparan singkat di atas menggugah kita
semua - terutama para aktivis dakwah -untuk berse-
mangat dalam mendakwahkan tauhid kepada umat
dengan hikmah tanpa rasa takut kecuali hanya kepada
Allah ilW semata.

Risalah asy-Syirku wa Mazhahiruhu hlm. 19

As-Sabil ilal lzzi wa Tamkinhlm. 44-45 oleh Abdul Malik Ramad-
hani. Lihat pula pembahasan "Negara Tirjuan Utama?!" dalam
bukr Bingkisan Istimewa untuk Pencari Kebenaran hlm. oleh al-
Ustadz Arif Fathul Ulum.
Lihat kisahnya dalam Shahih al-Bukhari:43554357 dan Shahih
Muslim:736-1.37.

16 Lihat Sittu Durar min Ushul Ahli Atsar tdm.22-25 oleh Syakh
Abdul Malik Ramadhani.
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Kaidah ini sebebarnya lebih dekat pada kaidah ushulfiqih
daripada kaidoh fiqih,karena kaitannya pada dalil bukan
pada amal perbuatan seorang hamba, dan ini merupakan
perbedaan asasi antara keduanya. Namun, saya merasa perlu

untuk memapaitinnya saat ini sehubungan dengan bulan
Ramadhan tahun iniyang terjadi lagi perbedaan antara yang

ditetapkan pemerintah dengan sebagian ormas besar lslam

lndonesia, yang dipicu oleh sistem penetapan awal Rama-

dhan yang berbeda.

merintah bersama mayoritas kaum musli-
'min menetapkannya dengan rukyah, yang
hasilnya tidak terlihat hilal pada malam

Selasa di seluruh wilayah Nusantara yang dengan-
nya ditetapkan bahwa Selasa gluli zot3 adalah
penyempurna Sya'ban dan Ramadhan jatuh pada
keesokan harinya, Rabu ro JuIi zot"3. Sementara
itu, ormas yang menyelisihinya berkutat pada isti-
lah hisab haqiqi wujudul hilal sehingga menetapkan
awal Ramadhan hari Selasa.

Tidak diragukan lagi bahwa kebenaran dalam
masalah ini berpihak pada keputusan pemerintah
dan mayoritas kaum muslimin Indonesia. Karena,
penetapan awal Ramadhan maupun bulan lainnya
hanya dengan rukyah dan tidak bisa hanya menS-
gunakan patokan ilmu hisab. Ini adalah kesepakat-
an para ulama.

Syaikh Bakr Abu Zaid'ii)F' berkata, "Yang me-
nyampaikan bahwa hal ini merupakan kesepakat-
an ulama adalah para ulama dari zaman dahulu
hingga sekarang, di antaranya adalah: Imam Ibnul
Mundzir dalam al-Isyraf, al-Baii,Ibnu Rusyd, Ibnu
Taimiyyah, al-Hafizh Ibnu Hajar, as-Subki, al-Aini,
Ibnu Abidin, asy-Syaukani, Shiddiq Hasan Khan,
Mulla Ali al-Qari, dan Ahmad Syakir." (Fiqhun

Nawazil lzoo)

Edisi 3
Tahun ketigabel6s

Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf '+iMrt

-:
Tidak perlu saya_sebutkan semua perkataan

mereka karena akan sangat panjang. Cukuplah
saya nukilkan di sini ucapan imam yang paling
mengetahui ijma'dan khilaf ulama, yaitu Syaikhul
Islam Ibnu Taimiyyah. Beliau berkata, "Sesung-
guhnya kita mengetahui bahwa dalam syariht
Islam penggunaan ilmu hisab untuk menentukan
hilal dalam menetapkan Puasa Ramadhary haji,
iddah, 7la', atauhukum lain yang berhubungan de-
ngan ada dan tidaknya hilal itu tidak diPerboleh-
kan.

Kaum muslimin telah menyepakati hukum
ini. Tidak pernah dikenal adanya khilaf baik oleh
para ulama salaf maupun mutaakhirin, hanya saja

sebagian fuqaha mutaakhirin yang hidup setelah
abad ketiga menyangka bahwa kalau langit sedang
mendung maka boleh bagi ahli hisab untuk meng-
gunakan ilmu hisab, namun itu hanya bisa digu-
nakan untuk dirinya saja dan bukan untuk lainnya;
kalau memang ilmu hisab menunjukkan bahwa
sudah masuk Ramadhan maka dia Puasa, namun
kalau tidak maka berarti ia tidak Puasa.

.:
" ...penggunaan ilmu hisab

untuk menentukan ada dan

tidaknya hilal itu tidak
diperbolehkan..,"
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Pendapat ini walaupun dikhususkan hanya
bagi ahli hisab saja dan itu pun harus dalam
keadaan langit mendung, ini tetap merupakan
pendapat nyeleneh yang sudah ada ijma'sebelum-
nya. Adapun berpegang pada ilmu hisab saat la-
ngit cerah atau menggunakan ilmu ini untuk umat
Islam secara umum maka hal ini belum pemah ada
seorang muslim pun yang mengatakannya." (Lihat
Majmu' Fatawa z5l4z.)

Beliau juga berkata, "Tidak diragukan lagi
dalam hadits yang shahih dan kesepakatan para
sahabat atas tidak bolehnya berpedoman pada
ilmu hisab. " (Majmu' F atawa z5l zo7)

Namun, faktartya, perbedaan itu telah terjadi, dan
inibanyak memicu polemik terutama di kalangan
akar rumput. Sehingga ditemukan banyak kajian
yangberusaha untuk membela ma&hab hisab.

. Saya memaparkan kaidah di atas hanya
karena ingin meluruskan kekeliruan-kekeliruan
pemahaman terhadap beberapa dalil yang dipak-
sakan untuk madzhab hisab.

MAKNA IGIDAH

Sebuah nash yang terdapat dalam al-Qur'an
dan as-Sunnatr, apabila mengandung beberapa
kemungkinan makna, sedangkan di sana ada nash
lain yang menjelaskan makna darinya, maka wajib
membawa makna nash tersebut pada penafsiran
nash lainnya. Hal ini karena yang paling tahu ten-
tang makna nash al-Qur'an dan as-Sunnah adalah
Allah kemudian Rasul-Nya. Sebab itu, apabila
datang penafsiran dari Allah dan Rasul-Nya maka
wajib mengembalikan pada penafsiran keduanya.

CO}ITOH PEII ERAPAI.I KAI DAH

1. Contoh pertama:
Sabda Rasulullah ffi:

M4'\ j; JU ,,i#Y, #
\r#u ;*i, \tb, blrxi t*irri1 n jr6

'tg3i3s!:{eeo9,
Dari lbnu Umar 'ti*.berkata, 

"Saya mendengar Ra-
sulullah ffibersabda, 'lika kalian melihat hilal maka

berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (lagi) maka
berbukalah. Namun, jika tertutupi atas kalian makn
'takdirkanlah'." (HR al-Bukhari dan Muslim)

g

- KaJa ji yangmerupakan akar kata dari lafal
al lt$6 dalam bahasa Arab mempunyai banyak
arti lairy di antaranya:
o Menyempitkan. Sebagaimana firman Allah dalam

QS al-Fajr [89]: 16 dan QS ath-Thalaq 16Sl:2.
o Menentukan. Seperti firman Allah dalam QS al-

Mursalat [ZZ], zl.
c Menyempurnakan. Sebagaimana firmanAllah QS

ath-Thalaq 16Sl: l.
o Dan,di antara maknanya juga adalah memperki-

rakan.

Maka untuk mengetahui makna sebenarnya
pada hadits rt'ri, kita butuh melihat riwayat lainnya
yang semis al, y ang kalau ditelusuri temyata bahwa
hadits semacam ini diriwayatkan dengan banyak
lafal. Di antaranya:

ili* rutF]s
'Maka sempurnakan hitungan tiga puluh han.

d;iri rV:e,FS
"Maka sempurnakanbulan Sya'ban tiga puluh hari."

6b* \r.<k
"MakA sempurnakan tiga puluh."

;Lir E^=ijiiur we
"Sehingga kalian melihat hilal atau kalian sempur-
nakan hitungan."

6ij* \i.#
" Maka b erp u asal ah ti ga p uluh. "

rwj3?iib
" Hitunglah bilangan Sy a'b an untuk masuk Rama-
dhan."

dj*rArtfiu
" Maka sempurnakan bilnn gan tiga puluh. "

#e346Fa;Xrljr ;rJ'E
"Maka sempurnakan hitungan tiga puluh, karena
hitungan tersebut tidak tertutupi atas kalian"

\3";i
to

Lats ;;\ ,f
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" Maka hitunglah tiga puluh, mnka sempurnakan
hitungan."

6\1n&\#u
' Maka sernpurnakan hitungan Sy ab an tiga puluh hni. "

u,I6si6\ir#
"Maka berpuasalah tiga puluh hari."

to t- l<

bJ-Le

'Maka hitunglah untukbulan itu tiga puluh hari"'

di*'tg3';3s
" Sempurnakan b aginy a tiga puluh hari. "

a g;33r!
"Maka taqdirkanlah."

Dari semua riwayat ini hanya riwayat terakhirlah
yaitu ii Bji36 yang bisa dibawa pida arti "perki-
rakanlah'\ Namury membawa lafal ini pada arti
"perkirakanlah" sangat iauh dari kebenaran karena
riwayat-riwayat lainnya sangat tegas bahwa makna
taqdir di situ adalah " meny empurnakan hitungan
menjadi tiga puluh hari" .

Ditambah lagi bahwa hal ini dikuatkan de-
ngan riwayat seLelumnya yaitu ,iilX { 9jj3\5
yang tidak mungkin diartikan kecuali dengan:
"sempurnakanlah bilangan itu menjadi tiga puluh
hari". Dan inilah yang dipahami oleh para ulama
yang meriwayatkan hadits ini dengan menjadikan
semua riwayat ini saling menafsirkan satu sama
lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam
Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 4lto dan Imam Ibnu
Abdil Bar dalam at-Tamhid zl4qg.

Dan telah datang penggabungan riwayat SjjSU
dengan riwayat tlnli dalarn Mustadrak lmam al-
Hakim l4z3 dan Sunan al-Kubra al-Baihaqi 4lzo4
dengan sanad shahih dari Abdullah bin Umar,i{8
bahwasanya Rasulullah $ bersabda, "Sesung-
guhnya Allah Ta'ala telah menjadikan hilal sebagai
tanda waktu, maka apabila kalian melihat hilal
maka berpuasalah dan apabila kalian melihatnya
lagi maka berbukalah." Lalv beliau melanjutkan:

Edl.l 3
Tahun ketigabelas

6; ibx

'j.,r 
;rj'u,ji;x v:fr

v' Gsi64J

iii* |;ri,^Uji3\;
"Lalu jikn tertutupi atas kalian maka taqdirkanlah
(y ang maknnny a) sbmpurnakanlah hitungan meni adi
tigapuluh."

Di hadits ini sangat jelas bahwa Ragulullah ffi
menafsirkan urai 9j3-16 dengan 5.!i lt"tttp.tt-
nakanlah).

Dengan demikian, maka membawa hadits ini
untuk makna "mernperkirakan hilal dengan ilmu
hisab" sama sekali tidak berdasar.

2. Contohkedua:
Sebagiar{ kalangan menafsirkan sabda Rasu-

lullah ffi di atas dengan rukyahilmiyynh (melihat
dengan ilmu pengetahuan) yang dalam masalah
ini adalah melihat dan menetapkan hilal dengan
ilmu hisab.

Kami katakan:
Penafsiran ini sama sekali tidak berdasar, karena
meskipun-salah satu makna rukyah adalah rukyah
ilmiyyatuireirnun dalam hadits ini tidak bisa digu-
nakan karena di akhir riwayat dan dalam sebagian
riwayat telah menjelaskan bahwa rukyah di sini
adalah "melihat secara langsung dengan mata ke-
pala". Perhatikan riwayat ini:

.JVi,;y ?-B
D ari Ibnu Abb as dari Rosululloh beliau b ersab da:

" Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah
karena melihatnya. Lalu jika terhalangi antara kalian
dengan hilal tersebut oleh mendung atau kegelapan

atau debu, maka sempurnakanlah hitungan bulan.
Dan janganlahkalian mendahuluinya dan iangan
kalian sambung Ramadhan dengan satu hari di bulan
Sya'ban." (HRAbu Dawud dan al-Baihaqi. Lihat
ash-Shahihah: ryq.)
Gambarkanlatr, jika secara hisab hilal sudah di

atas ufuk sampai di atas 3 derajat-yang menurut
prediksi akan bisa dilihat-tetapi ternyata hilal
tidak kelihatan, maka dalam hadits tersebut secara

:ffi$e€##s$,q,#H*ffiffiHi*liffi ffi ffiffi r.=, i,
&$

.o
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(W*tI *r"y_l
tegas ditunjukkan bahwa besoknya masih harus
menyempurnakan hitungan bulan sebelumnya.
Dan inilah yang terjadi pada Ramadhan tahun
ini $64 H) di negeri Timur Tengatr, meskipun
menurut kalender Ramadhan a434Hjatuh pada
hari Selasa, namun ternyata hilal tidak kelihataru
maka awal Ramadhan a434H ditetapkan menjadi
hari Rabu tanggal ro Juli zor3. Sebagaimana yang
ditetapkan oleh pemerintah KSA, Mesir, dan Af-
rika Selatan.

3. Contoh ketiga:
Sabda Rasulullah S:

tjltsj;v1r 3u.i j\t j\tv;4 c.3\j)v j\j
o\{-ful 3$'&VJ,

"Ya Allah, berkahilah negeri Syam dnn Ynmankami."
Para sahabat berkata, "luga negeri nejedkami." Be-

liau bersabda, "Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan
Yaman kami." Para sahabat pun berkata lagi, "luga
negeri nejed kami." Beliau bersabda: " dari sana akan

muncul keguncangan dan fitnah, dan dari sana juga-
lah akan muncul dua tanduk setan." (HR al-Bukhari)

Sebagian orang yang membenci dakwah Syaikh
Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan
bahwa yang dimaksud "dua tanduk setan" adalah
Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab karena be-
liau berasal dari daerah nejed Dir'iyyah (Riyadtg
Arab Saudi, sekarang). Namury klaim ini adalah
kebatilan yang nyata karena nejed dalam hadits ini
telah ditafsirkan dalam riwayat lainnya:

Dalam lafal yang dikeluarkan Imam ath-
Thabrani dalam Mu'jam al-Kabir nft84r.o. a3422
dengan sanad yang bagus dari jalur Isma'il bin
Mas'ud: Menceritakan kepada kami Ubaidullah
binAbdullahbinAun dari ayahnya dari Nafi'dari
Ibnu Umar ,4{Y. - dengan lafal:

,sri , *,o\ 3i$sJt "oJK tIs,rry,,
j;'i1r q ,il 'i6 rq!+

olr: ful ,lj

SS ii,li'"'*"on"o",".

cj \)v i\5 . \1;:; ijv\:'.1 r:j :lrr; friI
.vr1: clqlc Er 3rq pj,rr ju jSu;;

.l1r
eut

.u'Ap- rsJ 3rq 31r , urti p- EJ 3rq

3; r$\ i;:' U

&u;64\3

o \a arr; fiiIs Er 3rr; iilr

s

' Wahai Allah berkahilah kami dalam Syam kami,
wahai Allah berkahi kami dalam Yaman kami. Be-

Iiau mengulanginya beberapa kali, pada ketiga atau
keempat kalinya, para sahabat berkata, "Wahai Ra-
sulullah! Dalam lraqkami?" Beliau menjawab, "Se-

sungguhnya di sana terdapat kegoncangan dan Jitnah
dan di sana pula muncul tanduk setan."

Dan dikuatkan dalam riwayat Ya'qub al-Fasawi
dalam aI-Ma' iifuh zl 7 46-7 48, al-Mukhallish dalam
al-Fawa'id al-Muntayh 7lz-3, al-Jurjani dalam a/-
Fawa'id zlt64, Abu Nu'aim dalam al-Hilyah6lq1
dan Ibnu Asakii dalam Tarikh Dimsyaq iltzo dari
jalur Taubah al-'Anbari dari Salim bin Abdullah
bin Umar dari ayahnya - dengan lafal:

,. i.
6 L::\-o

r.rJ 3rq 3il , u4Li p_ EJ 3rq $il , q9JJ-

igru,k i\tu .v'') Q-rA !rvt\i'-v'e
6X ur'.sj , '+iL &?V , Yri)g 0S ,iut

.?#', vV oJ ,J4\ J;4 ,^ts 3 '
3$ '&W; tbtsj;'i1t q 'i6t ,'oi.L

o\r: fut

" Wahai Allah b erkahilah kami dalam Makkah kami,
w ahai Allah b erkahil ah kami dalam Madinah kami,
wahai Allah berkahilah kami dalam Syam kami.
Wahai AIIah, berkahilah knmi dalam sha' kami dan
berkahilah kami dalam mudd kami." Seorang ber-
tanya, "Wahai Rasulullah! Dalam lraq kami." Nabi

ffiberpaling darinya dan mengulangi tiga knli. Na-
mun, tetap saja orang tersebut mengatakan, "Dalam
Iraq knmi." Nabi ffipun berpaling darinya seraya

bersabda, "Di sanalnh kegoncangan dan fitnah dan di
sana pula muncul tanduk setan." (Sanad hadits ini
shahitq sesuai dengan syarat Bukhari-Muslim)

Dan sejarah menjadi bukti bahwa segala keru-
sakan pemikiran dalam Islam mempunyai akar
di lraq. (Untuk pembahasan yang lebih luas, lihat
Meluruskan Sejarah Wahhabi olehAkhuna al-
Ustadz Abu Ubaidah hlm. $4-158.)

WallahuA'lam.



Hukum-Hukum Se utar

Ustadz Abu Abditlah Syahrul Fatwa bin Lulman 6W

Mengetahui hukum-hukum seputar orang yang masbuk dalam
shalat sangatlah penting. Bagaimana tidak, shalat adalah ibadah
yang paling agun& termasuk rukun Islam, dan kewajibannya ber-
laku terus sepanjang waktu selama hayat masih dikandung badan.
Terlebih lagi bagi orang awam yang terkadang masih bingung ke-
tika ketinggalan shalat, apa yang harus diperbuat? Berikut ini seba-

gian hukum-hukum seputar orang yang masbuk. AIlahuI Muwffiq.

MASUK MENGIKUTI IMAM

BAGAIMANAPU N KEADAAN NYA

Apabila seorang yang shalat
masuk masjid dan mendapati
imam sudah memulai shalat-
nya, maka hendaklah seorang
yang masbuk mengikuti imam
bagaimanapun keadaan imam-
nya, baik sedang rukuk, sujud,
atau duduk di antara dua sujud.
Hal itu berdasarkan dalil-dalil
sebagai berikut:
r. Hadits Abdullah bin Mughaf-

fal al-Muza nli.Hr, bahwasanya
Rasulullah ffi bersabda:

\+v iL;)r
rys:s (5Y:

') V'& \1t\t 3\

kalian menghitung sebagafi'satu

sujud melainkan kalian sudiih
mendapati satu rakt' at. "'

z. Hadits Abu Qatadah,{$,,bah-
wasanya Nabi ffi bersabda:

"4a i).3r

6;1 ';\iir; -- /'n tr64:-\*Jl.r

, t-i,!;u'$uv't
"Apabila kalian mendatangi
shalat maka berlaku tenanglah,
apa yang kalian dapati maka iku-
tilah, dan apa yang tertinggal
m akn s emp ur n akanl ah. " "

Al-Hafizh Ibnu Hajar '&))4'berka-
ta, "Hadits ini dijadikan dalil atas
anjuran untuk masuk mengikuti
imam bagaimanapun keadaan
dia mendapati imam tersebut."l

HR al-Baihaqi 2189, Masa'il Ahmad wa
lshaq seb agairnana dalam ash- Shahihah

3/185 oleh al-Albani dan beliau berka-
t4 "Hadits ini sanadnya shahih, para
perawinya terpercaya, termasuk pera-
wi al-Bukhari dan Muslim."
HR al-Bukhari: 635, Muslim: 602
Fathul Bari 21178

3. Hadits M:ua'dz 4*" bahwasa-
nya Rasulullah ffi bersabda:

r)3r a ) t .? tl r(' Z-'t-t\ ,il lr!

:fri ri!

J+i lil
t-

"i tott ot<
1l brau.^,te

03.i5 
.i

.'Slr\fr:iil'rl ,-;if!
" Apabila kalian mendapati imam
sedang sujud maka sujudlah, atau
imam sedang rukuk mska rukuk-
lah, atau sedang berdiri maka

ikutilah berdiri. Dan janganlah

Edisi 3
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6 tw)v &iu)b
iu)r

"Apabila salah seorang dari ka-

Iian datang shalat dan mendapati
imam dalam suatukeadaan, maka

ker j akanl ah s eb a gaim an a p erb ua-
tan imam."+

Hadits-hadits di atas menun-
jukkan bahwa orang yang mas-
buk hendaklah mengikuti imam
dengan segera, tidak menunggu
sampai imam berdiri ke rakaht
berikutnya sebagaimana yang
sering dikerjakan oleh sebagian
orang-orang awam!!

Syaikh al-Mubarak afuri'j'E' bell,-

kata, "Yaifu hendaklah mengi-
kuti imam dalam keadaannya,

4 HR at-Tirmidzi: 591. Dishahihkan
oleh al-Albani dalam Shnhih Sunan at'
Tirmidzi 1/183. Lihat ptia ash-Shahihah

3 I 185, N ailul Authar 3 I 17 3.
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A xS: irrii 3;
baik dalam keadaan berdiri,
rukuk, atau selain itu, dan ja.
nganlah menunggu imam sam-
pai bangun ke raka'at berikutnya
sebagaimana yang banyak diker-
jakan oleh orang awam!!"5

EMPAT KEADAAN IMAM SAAT

MAKMUM MASBUK

Ketahuilah" bahwa keadaan
imam saat makmum masbuk
datang untuk mengikutinya ti-
dak lepas dari empat keadaan:

L. Keadaan Pertama: Imam
dalam keadaan berdiri

.-{
Barangsiapa yang masbuk dan
mendapati imam sedang dalam
keadaan berdiri, seperti sedang
membaca surat al-Fatihah atau
membaca ayat-ayat al-Qur'an
sebelum rukuk (seperti ketika
shalat-shalat jahriyyah), maka
hendaknya makmum yang mas-
buk untuk melakukan takbi-
ratul ihram dan masuk ke dalam
shalat, kemudian diam mende-
ngarkan bacaan imam. Hendak-
lah makmum masbuk tidak me-
nyibukkan diri dengan membaca
istiftatu ta'awudz, dan bismillah
atau surat al-Fatihah. Karena
Nabi ffi bersabda:

"lmam itu dijadikan untuk
diikuti."6

Adapun untuk shalat yang
sirriyyatr, maka orang yang mas-
buk hendaknya memulai shalat-
nya dengan takbiratul ihram,
kemudian membaca do'a istiftah,
ta'awtdz, kemudian bacalah su-
rat al-Fatihah jika menyangka
masih bisa membacanya sampai
selesai. Namun, jika imam sulit
untuk diketahui sudah sampai
mana bacaannya, maka dahulu-

Tuhf at ul Ahw a dzi 3 I 1,9 9

Muslim:404

kan membaca al-Firtihah daripa-
da membaca do'a istiftatu karena
perhatian terhadap yang wajib
lebih diutamakan. Allahu A'lam.z

Bila imam kemudian ru-
kuk, maka makmum mengi-
kuti imam untuk rukuk, dan
jangan meneruskan bacaannya
sekalipun sedang membaca sri-
rat al-Fatihah, karena dia tidak
mendapati waktu kecuali seka-
dar yang bisa dibaca saja, dengan -

demikian dia sudah dihitung
mendapati satu raka'at, sebagai-
mana halnya jika makmum mas-
buk menjumpai imam sedang
rukuk maka al-Fatihah menjadi
gugur untuknya. Dan ingat, ja-
ngan menunda rukuk hanya
karena ingin menyempumakan
bacaan al-Fatihah.8 Rasulullah ffi
bersabda:

"Apabila imsm rukuk, maka ru-
kuklahkalian."s

2. Keadaan Kedua: Imam
dalam keadaan rukuk

Apabila orang yang masbuk ma-
suk masjid dan mendapati imam
sedang rukuk, maka hendaklah
makmum yang masbuk ikut ru-
kuk bersama imam dengan tak-
biratul ihram terlebih dahulu
kemudian baru rukuk. Masbuk
bisa dihitung mendapati satu
raka'at jika marnpu mendapati
waktu rukuk bersama imam wa-
laupun sebentar dan walaupun
tidak sempat membaca al-Fati-
hah. Inilah pendapat mayoritas
ulama dan inilah pendapat yang
mendekati kebenarary berdasar-
kan sabda Nabi ffi yang berbu-
nyi:

7 Mughni al-Muhtaj L1257, Talbis lblishlm.
161

,;-),31

$

\516's,i\\';,JJeJiJ

ty.3t 35','\ i33
'"Barangsiapa 

yang mendapati
satu raka'at dari shalat, sung-
guh dia telah mendapati shalat
tersebut."'o

Imam Ibnu Khuzaimah arr^tr ber-
fata, 'Bab seorang makmum
mendapati imam yang sedang
sujud dan perintah untuk mengi-
kuti imam yang sujud, tetapi hal
itu tidak terhitung mendapati
safu raka'at, karena yang di-
hifung mendapati satu raka'at
adalah yang mendapati rukuk
sebelumnya.""

Dan juga yang menguatkan
hal ini adalah hadits Abu Bakrah
,,g_:, tatkala beliau maSuk masjid
dan mendapati Nabi ffi sedang
rukuk, Abu Bakrah ,,$, segera
ikut rukuk padahal belum sam-
pai ke dalam shaf shalat, maka
Nabi ffi berkata kepadanya:

"Semoga Allah menambsh se-

mangatmu! Tapi jangan diulnngi
lagi.""

Segi perdalilan hadits ini, sean-
dainya mendapati rukuk tidak
dianggap dalam mendapati satu
raka'at bersama imam, tentu
Nabi {S akan memerintahkan
untuk mengulang raka'at yang
sahabat tersebut tidak mendapati
bacaannya, sedang ini tidak per-
nah dinukil penjelasannya dari
Rasulullah 4W; padahal terjadi
pada waktu yang dibutuhkan;
maka hal ini menunjukkan bah-',
wa orang yang mendapati rukuh
sungguh dia telah mendapatkan

10 HR al-Bukhari:555, Muslim: 607

,.ij'y, \.2> i:t aSl3

*'3'AeU)\ ,-loi Ujl-r\ t'-\ 2 v'

5

6

8 Al-Majmu' 41212-213 77 Shahih Ibnu Khuzaimnh3l1T
9 HR Muslim: 404 72 al-Bukhari: 784
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satu raka'at.'l

Perhatian:
r. Takbiratul ihram makmum

yang masbuk hendaklah diker-
jakan dalam keadaan berdiri
bukan dalam keadaan merun-
duk untuk rukuk. Barangsiapa
yang mengerjakan takbiratul
ihram dalam keadaan merun-
duk, maka shalatnya tidak
rulP1'+, karena takbiraful ihram
harus dengan berdiri.'s

z. jika menjumpai imam sedang
rukuk maka makmum yang
masbuk cukup satu kali takbir
dengan ni$ takbiratul ihram.
Takbir ini mencukupi pula un-
tuk takbir rukuk. jika tetap in-
gin dua kali takbir, satu takbir
untuk takbiratul ihram dan sa-
tunya lagi untuk takbir rukuk.
maka itu lebih baik.'6

3. Keadaan Ketiga: Imam
dalam keadaan sujud atau
duduk di antara dua sujud

Apabila makmum masuk masjid
dan menjumpai imam sedang
sujud maka hendaklah sujud
bersama imam. Karena Rasu-
lullah ffi bersabda:

"Apabila kalian mendapati imam
sedang sujud maka sujudlah."'z

Demikian pula, jika mendapati
imam sedang duduk di antara
dua sujud, maka duduklah di

antara dua sujudbersama imam,
dan jangan menunggu sampai
imam bangkit ke raka'at beri-
kutnya!! Akan tetapi, makmum
yang mendapati keadaan ketiga
ini tidak dihitung mendapati
satu rakaht karena dia tidak
mendapati rukuk sebelumnya.

Dan perlu diingat, bahwa
makmum yang mendapati imam
sujud, hendaklah takbiratul ih-.
ram dahulu sebelum ikut sujud.

Imam Ibnu Qudamah ilts"
mengatakan, "JIka mendapati
imam dalam salah satu rukun
shalat selain rukuk, maka mak-
mum tidak takbir kecuali takbi
ratul ihram, kemudian turun su-
jud tanpa takbir, karena dia tidak
mendapati waktu takbir ketika
akan sujud."'8

4. Keadaan Keempat: Ima.t1
dalamkeadaanduduk" '

tasyahud
jika makmum mendapati imam
sedang duduk tasyahud, maka
keadaan seperti ini tidak lePas

dari dua keadaan:

Pertama: imam duduk
tasyahud pertama

Maka bagi makmum yang mas-
buk, hendaklah duduk ikut ta-
syahud bersama imam. Karena
Rasulullah ffi bersabda:

;d3r

nakannya setelah imam selesai
salam. Rasulullah ffi bersabda:

€3vw\;6;Ktti:.
\-ku

"Apa yang kalian dapati maka

ikutilah, dan npa yang tertinggal
' makn sempurnakanlah. " "o

' Kedua: Imam duduk
tasyahud terakhir
Asal hukumnya, makmum

yang mendapati imam sedang
duduk tasyahud terakhir adalah
ikut duduk bersama imam ber-
dasarkan keumuman hadits di
atas. Akan tetapt, makmum yang
semacam ini tidak dianggap telah
mendapati shalat berjama'ah
menurut pendapat terkuat. Oleh
karena itu, sebagian ulama ber-
pandangan makmum masbuk
y-ang mendapati imamnya su-
dah tasyahud terakhir, hendak-
lah dia menunggu kedatangan
makmum yang lain, agar bisa
mendirikan shalat berjama'ah
sehingga dia tetap mendaPat Pa-
hala jama'ah secara sempuma."

Syaikhul Islam Ibnu Taimi-
yyah 'iiV" mengatakan, "Apabrla
ada orang yang mendapati shalat
jama'ah kurang dari safu raka'at,
dan setelahnya ada jama'ah
shalat yang lain, maka hendak-
lah dia shalat bersama mereka
(jama'ah kedua) shalat jama'ah
yang sempurna, maka benfuk
semacam ini lebih afdhal. Orang
yang melakukan hal ini telah ter-
hitung sebagai orang yang shalat
secara berjama'ah, berbeda de-
ngan yang pettarna.""

1:

20 Telah berlalu penyebutan takhrij ha-
ditsnya.
Majmu' Fatawa lbnu l'ltsaimin 1'5189,

Majmu' F atawa Ibnu Baz 1.21173

Majmu' Fatawa231257

vv iL;)\ i^:, lil
ro j 9 o t1
Lrl2t*,,\e

;i \i!

iu)b

13

14

i5
76

'17

Ash-Shahihah no. 230
Al-Mughni21130
Asy-Syarh al-Munti' 41171

Al-Inshaf 21224, al-Majmu' 411'1'2,

Qawa'id Ibnu Rajab kaidah yang ke-18.
HR al-Baihaqi 2189, Masa'il Ahmad wa

Ishaq sebagaimana dalam ash- Shahihqh
3/185 oleh al-Albani dan beliau berka-
ta, "Hadits ini sanadnya shahiJq para
perawinya terpercaya, termasuk pera-
wi al-Bukhari dan Muslim."

i6)\
"Apabila salah seorang datang

shalat dan mendapnti imam

dalam suatu kendaan, maka ker-
j akanlah seb agaimana perbuatan
imam,"tg

Dan apa yang tertinggaf hen-
daknya makmum menyemPur-

Al-Mu ghni 21 183, al- Maj mu' 4 l2I8
Telah disebutkan takhrii haditsnya

21.

22
18
1,9
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SAAT SHAT SHATAT SUDAH PENUH

Terkadang seorang mak:
mum yang masbuk sudah tidak
mendapati tempat di dalam shaf.
Apa yang harus dia lakukan?
Apakah shalat sendirian di be-
lakang shaf? Atau malah men-
arik seseorang dari shaf depan
untuk mundur menemaninya?
Atau menunggu hingga datang
orang lain? Berikut ini perincian-
nya:

1. Shalat di belakang shaf
sendirian

Masalah ini telah diperselisih-
kan oleh para ulama dari dahulu
h9ggu sekarang, hingga terpolar
menjadi tiga pendapat:

a. Makmum yang shalat sendi-
rian di belakang shaf shalat-
nya sah. Inilah pendapat yang
dipilih oleh mayoritas ulama:
Malik, asy-Syah'i, dan Abu
Hanifah.'a

Dalil yang menjadi pijakan
pendapat pertama ini adalah
hadits Abu Bakrah aip, yang be-
liau telah rukuk sebelum masuk
ke dalam shaf, berarti dia telah
mengerjakan suatu perbuatan
shalat sendirian di belakang shaf,
dan Nabi gitidak menyuruhnya
untuk mengulang shalatnya.
Imam al-Baghawi 'irE' berkata,
"Di dalam hadits Abu Bakrah.:i9-
ini terdapat beberapa pelajaran;
diantaranya bahwa orang yang
shalat di belakang shaf sendiriary
maka shalatrya sah. Karena, Abu
Bakrah ai1;. rukuk di belakang
shaf, berarti beliau telah menger-
jakan suatu amalan shalat di be-
lakang shaf dan Nabi ffi tidak
menyuruhnya untuk mengulang
shalatnya."<
b. Pendapat kedua mengatakan

bahwa orang yang shalat sen-
dirian di belakang shaf shalat-

23 Bidayah al-Mujtahid 1, 11.87

24 SyarhusSunnah3l33S

nya batal, tidak sah. Inilah
pendapafirya Imam Ahmad,
salah satu riwayat dari Imam
Malik's, dan pendapat yang
dipilih oleh sebagian ahli fiqih
dan ahli hadits, serta dikuat-
kan oleh Syaikh lbnuBaz.'6

Dalil pijakan pendapat kedua
ini adalah hadits Wabishah bin
Ma'bad +{g bahwa Rasulullah
ffi melihat seorang yang shalat
sendirian di belakang shaf maka
Rasulullah M menyuruhnya'
agar mengulang shalatnya.'z i
c. Pendapat ketiga adalah pen-

dapat yang berusaha me-
ngompromikan antara dua
pendapat di atas, yaitu: jika
makmum mendapati tempat
di dalam shaf lantas malah
shalat sendirian di belakang

. shaf, maka shalatnya tidak
sah. Namury jika dia t$ah
berusaha mencari tempat'-
di dalam shaf tetapi tidak
mendapati dan shalat sendi-
rian di belakang shaf maka
shalatnya sah. Inilah Llendpaat
yang dipilih oleh Hasan al-
Bashri, al-Buwaithi, Ibnu Qu-
damatu Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyyah, Ibnul Qayyim, dan
Syaikh Ibnu Sa'di.d

Pendapat ketiga inilah yang
menurut kami lebih mendekat
kebenarary dengan argumen se-
bagai berikut:
r) Para ulama telah sepakat bah-

wa kewajiban shalat dan ru-
kunnya akan menjadi gugur
jika tidak mampu dikerjakan.
Ini adalah kaidah yang agung

Al-Ifshah 1,154

Majmu' Fatawa lbnu Baz 121219-229
HR Abu Dawud: 682, at-Ttumidzi:
230, Ahmad 29 / 524, Ibnu jl"I,aiah 

1. I 321..

Dishahihkan oleh al-Albani dalam nl-
Misykah:1,1,05.
Lihat al-Mushannaf lbnu Abi Syaibah
21193, Nailul Authar 31229, al-Mughni
3156, Majmu' Fatausa 231397, l'lamul
Muutaqqi'in 2121,-22, Fatawa as-

Sa'diyyah hlm. 169.

g

dalam syari'at kita.
z) Sesuai dengan keumuman dalil:

#ia^i\d'6
'Maka 

bertaqwalah kamu kepada

Allah menurut kesanggup anmu.
(QS atTagh abun [64]: t6)

3) Pendapat ketiga ini lebih bi-
jaksan4 karena berhasil me-
ngompromikan dua dalil dari
pendapat pertama dan kedua.
Allahu A'lam.

2. Menarik salah seorang yang
berdiri di shaf depan

Makmum masbuk yang tidak
mendapati tempat dalam shaf
tidak boleh menarik orang yang
berada di shaf depan untuk men-
emaninya, karena:

a. Hadits yang menjadi sandar-
an masalah ini adalah hadits
yang dha'if (lemah). Yaitu ha-
dits yang berbunyi:

3\ (s'i'A\ A
,^;1"6^tV)a:+

"Tidak*ah engkau masukke dalam
slnf atau engkau tarik seseorang
yang ltisa shalat bersamamu? "'e

b. Menarik orang dari shaf depan
akan membuat barisan shaf
renggan& padahal perintah-
nya adalah merapatkan shaf.

c. Menarik orang dari shaf de-
pan berarti memindahkan ses-
eorang dari tempat yang utama
menuju tempat yang kurang
utama, dan itu tidak boleh.:"

d. Akan membuat gaduh dan
mengganggu makmum yang

HR Abu \a'la 21245, ath-Thabarani
dalam al-Kabir 221 L45, al-Barhaqi 3/105.
Lihat kelemahan riwayat ini dalam al-
lrw aa 21326 oleh al-Albani.
Lthat ta'liq Syaikh Ibnu Baz atas Fathul
Bari 21213, adh-Dha'ifah 21322 ole}l al-
Albani.

o ..1d.Ili )t
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lairy terutama yang ditarik.:'

3. Berdiri di sisi kanan imam
Makmum yang masbuk dan ti-
dak dapat tempat di dalam shaf,
bolehkah berdiri di sisi kanan
imam? |awabnya "tidak boleh",
karena:

a. Cara semacam ini tidak ada
dalil yang membolehkalrnya.
Adapun kisah Abu Bakar ai$,

yang berdiri di sisi kanan Ra-
sulullah ffi tatkala beliau sakit
adalah perkara yang khusus
beliau saja, tidak untuk yang
lain.

b. Shaf shalai.bisa jadi banyak,
maka masuk ke dalam shaf
dengan tujuan berdiri di sisi
kanan imam akan menyebab-
kan kegaduhan dan meng-
ganggu imam dan makmum.

c. Bila datang makmum masbuk
lainnya, apakah kita juga akan
katakan berdirilah di sisi ka-
nan imam? Sungguh ini tidak
bisa diterima. Allahu A'lam.a'

d. Jika berdiri di sisi imam maka
akan menyelisihi sunnahnya
imam yang seharusnya berdiri
sendiri pada tempatnya. Imam
ituhaknya di depan makmum,
jika ada yang berdiri di sam-
pingnya maka keistimewaan
imam menjadi hilang.:r

4. Berdiri menunggu
makmum yang lain

Hal ini juga tidak dibolehkan
karena akan menyebabkan mak-
mum masbuk tersebut terjatuh
pada dua perkara yang negatif,
yaitu:
a. Menunggu makmum yang be-

lum pasti datang akan memba-
wa kita tertinggahaka'at, pada-
hal bisa jadi itu adalah raka'at
terakhir, hingga kita tidak

mendapati shalat berjama'ah
sama sekali.

b. |ika menunggu sampai tidak
dapat shalat berjama'afu maka
hal itu adalah kerugian yang
besar.

Walhasil, seorang makrnum
yang. masbuk dan mendap,ati
shaf shalat sudah penulr, maka
segeralah ikut shalat, bersama
imam walaupun seorang diri di"
belakang shaf; shalatnya sah dan
tidak ada dosa, karena dia telah
berusaha mencari tempat dafam
shaf tetapi tidak menjumpainya.
Dan jangan menarik orang yang
di shaf depannya atau malah
berdiri di samping imam, atau
malah menunggu; semua itu ti-
dak boleh. Allahu A'lam.r+

KAPAN DIANGGAPTETAH

MENDAPATI SHATAT JAMA'Ai|?'.

Seorang dianggap telah
mendapati shalat jama'ah apa-
bila mendapati satu raka'at
shalat bersama imam. Barang-
siapa yang mendapati shalatnya
imam kurang dari satu raka'at,
seperti mendapati zujudnya
imam di rakaht terakhir atau
mendapati tasyahud yang tera-
khir maka tidak dianggap telah
mendapati shalat berjama'ah. Ini-
lah pendapat yang kami pandang
lebih kuat dan mendekati ke-
benaran. Pendapat inilah yang di-
pilih oleh Malikiyyahr:, salah satu
pendapat Syah'iy1taht6, dan salah
satu riwayat Imam Ahmad37. Di-
kuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyyahra, Syaikh Ibrru Baz3e,

Ibnu lJtsaiminao, dan Lajnah

Lihat nsy-Sy arh al-Mumti' 41272-27 4.

N ihay ah al-Muhtaj 2 I 140
Hasy iy ah ad-D asuki 1. I 320
Al-lnshaf 21222

Maj mu' F at azo a 23 I 331132
Majmu' Fatawa Ibnu Baz2U657
Asv -Su arh al-Mumti' 41L69

Da'imah+'. Dalihrya adalah hadits
Abu Hurairah a{X5 bahwasanya
Rasulullah ffi bersabda:

e Kt ar\i ,
iYSr 3Y)\i "'.13

"Barangsiapn yang ntendapati
'satu rakq'at dari shalat, sung-

" guh dia telah mendapnti shalat
tersebut."+"

Hadits ini secara jelas menunjuk-
kan bahwa orang yang mendapati
satu raka'at dari shalatnya imam
sungguh dia telah mendapati
shalat jama'ah. Karena hadits
ini adalah nash yang bersifat
umum pada seluruh permasalah-
an mendapati shalat, sama saja
mendapati shalat jama'ah atau
mendapati waktu shdat. Pemaha-
man kebalikannya, bahwa orang
yang mendapati imam kurang
d-ari satu raka'at tidak bisa diang-
gap mendapati shalat jama'ah
atau waktu shalabrya. Dan satu
raka'at ifu diukur dengan men-
dapati rukuknya imam.43

Adapun pendapat yang me-
ngatakan bahwa shalat jama'ah
bisa didapat dengan mendapati
takbir sebelum salamnya imam
adalah pendapat yang lemah
ditinjau dari beberapa segi+:

r. Pendapat ini didasari dengan
alasan yang berseberangan de-
ngan dalil yang tegas.

z. Tidak dikenal dalam syari'at ini
mendapati shalat dengan ha-
nya mendapati takbir sebelum
salamnya imam; tidak untuk
permasalahan waktu shalat, ti-
dak juga dalam masalah shalat
jum'at dan shalat jama'ah. S9:

bagai contolr, andaikan ada

71320 latwano.7377
HR al-Bukhari: 555, Muslim: 607
Lihat pula al-Fiqh al-Muyassar hlm. 472

oleh Dr. Abdullah ath-Thayyar dkk.
Ahkam Hudur al-Masajid hlm. 158-159,
Abdullah al-Fauzan
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s€orang yang mendapati shalat

Jum'at kurang dari safu raka'at
maka wajib baginya untuk me-
nyempumakan shalat Zhuhur
bukan shalat Jum'at, karena
dia tidak dianggap mendapati
|um'at. Maka apa bedanya de-
ngan shalat jama'ah? Tentu ti-
dak berbeda!+s

3. Makmum mendapati kurang
dari safu raka'at imam tidak' dianggap mendapati shalat
jama'atr, karena pada praktik-

' nya makmum tersebut shalat
sendiriary maka dia dianggap
hanya shalat sendirian.+6

M E NG U I.AiIG IN[ih1H DAUM
SAIU MASJID

Bila makmum masbuk ma-
suk masjid dan mendapati imam
telah selesai shalat bolehkah
mendirikan shalat jama'ah bersa-
ma para makmum yang masbuk
ataukah shalat masing-masing?

Mengulang jama'ah dalam satu
masjid ada tiga bentuk:

Pertama: Mengulang jama'ah
di dalam masjid yang tidak ada
imam rawatibnya, seperti mas-
jid pasar, terminal, pinggir jalan,
dan lainnya yang masjid ini di-
datangi manusia secara silih ber-
ganti, maka mengulang jama'ah
di masjid semacam ini hukum-
nya boleh tidak dibenci. Ulama
telah sepakat akan bolehnya, ti-
dak ada perselisihan.+z

Kedua: Mengulang jama'ah di
masjid yang sudah ada imam
rawatibnya, dan hal itu dija-
dikan perkara yang rutin ter-
us-menerus, seolah-olah ada
jama'ah pertama dan kedua
maka hal ini tidak boleh karena
akan memecah belah umat, bah-

45 -Syarh al-Mumti' 411.69

46 Majmu' Fatawa 231257, Ahkam al-lmam
wal I'timam hlm. 360

47 Asy-Syarh al-Mumti' 411.6'1.

kan-jika boleh-kita katakan
hukumnya haram karena tidak
pernah ada contohnya tidak per-
nah dikenal pada zaman Nabi ffi
dan para sahabatnya *€L;.+a

Ketiga: Mengulang jama'ah di
masjid yang ada imam rawatib-
ny4 tetapi tidak terus-menerus,
sifatnya hanya kondisional
sewaktu-waktu tidak setiap saaf
hanya jika ada makmum yang
masbuk saja; masalah inilah yang
diperselisihkan oleh para ulama.
Ada yang mengatakan hendali-
nya makmum masbuk shalat
sendiri-sendiri dan ada pula
yang mengatakan boleh mengu-
lang shalat jama'ah. Yang benar
adalah boleh mengulang shalat
jama'ah dalam kondisi yang se-
perti ini. Dalil bolehnya adalah:

' r. Hadits Ubay bin Ka'ab 4$; bah-
wasanya Nabi ffi bersabdaj;

53i S:.1te,F!\ti';'bL
,* ni;-;,i',J;e *ti;. bLJ

e *i* ,y S:\ ,fi+1\

"Sesungguhnya shalatnya ses-

eorang bersama orang lain adnlah
lebih suci daripada shalat seorang
diri. Dan shalatnya bersama dua
orang adalah lebih baik dnripada
shalatnya bersama satu orang,
dan semakin banyak shalat ber-
sama orang maka hal itu lebih di-
cintai oleh Allah."+s

z. Rasulullah ffi pada suatu hari
pernah duduk bersama para

Ibid.
HR Abu Dawud: 554 an-Nasa'i 2/104
Ahmad 5/140, al-Hakim t1247. Ibnu 51
Hajar 6iH berkata dalarn at-Talkhis no.
554 "Hadits ini dishahihkan oleh Ib-
nus Sakan, Uqaily, dan al-Hakim."

4

sahabatnya, kemudian ada
seseorang yang masuk masjid
setelah shalat selesai. Maka
Rasulullah ffi berkata:

ls rF
lr.-. t t. .i'i
d,\.4+ J>.J )l

t.. 1 . t<4s ,J.a_9

it*i'16'js Y:,;o;l\
JEr 4'l

"Siapa yang mau bersedekah atas

" orang ini dan shalat bersaman-' ya?"

Maka berdirilah seseorang shalat
menemaninya.:o Allahu A'lam.

BOLEHIGiI MEI{JADI MAKMUM DI

BELAl(Al'lG MAKMUM MASBUK?51

Seringkali kita menyaksikan
hal ini di masjid-masjid. Ketika
imam selesai salam, ada jama'ah
yang telat, lantas ia bermakmum
di belakang makmum masbuk
(yang sudah shalat dengan imam
pertama). Bolehkah bermak-
mum semacam ini? Mari kita li-
hat penjelasan dari ulama besar,
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
'$lH'.

Ahmad bin Abdul Halim al-
Harani-yang digelari Syaikhul
Islam Ibnu Taimiyyah-pemah
ditanya:

+\+\'i !',\i F. eLJr

i\5 iult '{" \53 K,
p ;t ;\ti '^3i,t '"&

\4 L\--v;Y_\ 34 J$'^;r
r*itjr

"Ada seseorang yang mendapati

48
49

HRAbu Dawud: 574, at-Ttumidzi:220,
Ahmad 3/5. Dishahihkan oleh al-Alba-
ni dalam al-Misykah no. 1146
http://rumaysho.com/hukum-islam/
shalat/3071 -bolehkah-menjadi-mak-
mum-di-belakang-makmum-masbuk.
html
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jama'ah tinggal satu raka'at. Ke-
tika imam salam, ia pun berdiri
dan menyempurnakan kekuran-
g an r aka' atny a. Ke tika itu, dat an g
jama'ah lainnya dan shalat ber-

samnnya (menjadi makmum de-

ngannya). Apaknh mengikuti
makmum yang masbuk semacam

ini dibolehkan?"

Beliau'S)i4 menjawab:
"Mengenai shalat orang yang
pertama tadi ada dua pendapat
di madzhab Imam Ahmad dan
selainnya. Akan tetapi, pendapat
yang benar, perbuatan semacam
ini dibolehkan. Inilah yang men-
jadi pendapat. kebanyakan ula-
ma. Hal tadi dibolehkan dengan
syarat orang yang diikuti me-
ngubah niatnya menjadi imam
dan yang mengikutinya berniat
sebagai makmum.
Namury jika orang yang mengi-
kuti (yang telat datangnya tadi)
berniat untuk mengikuti orang
yang sudah shalatbersama imam
sebelumnya (makmum masbuk),
sedangkan yang diikuti terse-

but tidak berniat menjadi imam,
maka di sini ada dua pendapat
mengenai keabsahan shalatnya:

Pendapat pertama: Shalatnya
sah sebagaimana pendapat
Imam asy-Syafi'i, Imam Malik,
dan selainnya. Pendapat ini juga
adalah salah salah pendapat dari
Imam Ahmad.
Pendapat kedua: Shalatnya tidak
sah. Inilah pendapat yang masy-.
hur dari Imam Ahmad. Alasari
dari pendapat kedua ini, orang
yang menjadi makmum pertaina
kali untuk imam pertama (mak-
mum masbuk), setelah imam
salam maka ia statusnya shalat
munfarid (sendirian).

Lalu mengenai makmum mas-
buk tadi yang menyelesaikan
shalatnya semula ia shalat mun-

farid (sendirian), ia boleh"men-
gubah niat menjadi imarn-'bagi
yang lain sebagaimana Nabi ffi
pernah menjadi imam bagi Ibnu
Abbas 'i$.: tatkala sebelumnya
beliau niat shalat munfarid. Se-

perti ini dibolehkan dalam shalat

sunnah sebagaimana disebut-
kan dalam hadits Ibnu Abbas

".€;. 
tersebut. Hal ini pun men-

ja.di pendapat Imam Ahmad dan
ulama lainnya. Namury disebut-
kan dalam madzhab Imam Ah-
mad, suafu pendapat yang me-
nyatakanbahwa seperti ini dalam
shalat sunnah tidak dibolehkan.
Sefnentara itu, mengikuti shalat

.makmum masbuk dalam shalat
fardhu, maka di sini terdapat
perselisihan yang masyhur di ka-
langan para ulama. Akan tetapi,
yang benar adalah bolehnya hal
ini dalam shalat fardhu maupun
shalat sunnah karena yang dii-
kuti menjadi imam dan itu lebih
banyak daripada keadaannya
shalat munfarid. Oleh karena itu,
mengalihkan dari shalat sendi-
rian menjadi imam tidaklah ter-
larang sama sekali. Berbeda hal-
nya dengan pendapat pertama
tadi (yang menyatakan tidak bo-
lehnya). Wallahu A'lam." s'

52 Majmu' Fatawa 221257-258

Sambungan dari halaman zr

Allah Ta'ala berfirman:
b

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah

dengan balasan yang sama dengan siksaan yang di-
timpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar,

sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi oranS-

orangyang sabar. (QS an-Nahl [16]: tz6)

Al-Hafizh Ibnu Katsir 'SF'berkata:

0 #r:Av se\,al\ e ,Ji;]! 8a yu
jil ,u,i'"1

"Allah Ta'ala memerintahkan agar adil di dalam qi-
shash dan sesuai di dalam menuntut hak." (Tafsir
al-Qur' anil Azhim zl 78r)

PENUTUP

Kami akhiri bahasan ini dengan harapan agar
kaum muslimin selalu kembali kepada syari'at Islam
di dalam kehidupan mereka, agar selalu mening-
katkan keimanan mereka dengan meningkatkan
penghambaan kepada Allah dan memakmurkan
bumi dengan kebaikan, dan meyakini bahwa keba-
hagiaan yang hakiki adalah dengan melaksanakan
petunjukAllah di dalam Kitab-Nya. Demikian juga
meyakini bahwa Islam adalah agama yang menye-
barkan rahmat dan jauh dari kekerasan dan pemak-
saan.

Akhirnya, semoga Allah selalu menjaga kita darj
segala macam fitnah yang tampak dan tidak tam-
pak dan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus,
yaitu jalannya para nabi, para shiddiqin, syuhada,
dan shalihin. Amin,

37Edlil 3
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Pengkhianaian terhadap harta sekelompok orang
tertentu lebih besar akibahrya daripada berkhianat
terhadap harta individu dalam kasus tidak amanah
saat dititipi harta oleh orang lain. Dan lebih besar
lagi, jika yang dikhianati adalah harta milik semua
orang (harta negara).

Dalam syarT'at, pengkhianatan terhadap harta
negara dikenal dengan sebutan ghulul, sekalipun
ghulul dalam terminologinya berarti seorang muja-
hid menggelapkan rampasan perang sebelum diba-
gi.'

Dalam buku Raudhatun Na'im disebutkan bahwa
di antara hal yang termasuk ghulul adalah meng-
gelapkan harta rakyat umat Islam (harta negara):,
berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari al-Mus-
taurid bin Musyaddad, Nabi ffi bersabda:

oKP 
jF 'e.;: gan

l/

)t,6 UJ

Hp iF,11;\.1 +;<# i;r'^r H
;i ,ls,j6 , $K& i.<;'6 :# 

^,i6'&'& 
^r &b #\Siei;i,.Li

2

J*) Dikutip dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, cet. ke-
5, hlm. 165-190 (dengan sedikit penyesuaian oleh Redaksi).

1 Hlm.462

Hakika
Korupsl.r

Korupsi merupakan salah satu praktik haram
dalam mu'amalat yang menzalimi orang banyak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut-
kan bahwa korupsi adalah "penyelewengan atau
penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb)
untuk keunfungan pribadi atau orang lairt".'

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa
harta yang diselewengkan oleh seorang pegawai
koruptor adakalanya harta milik sekelompok orang
tertentu, seperti perusahaan atau harta serikaf dan
adakalanya harta milik semua orang, yaitu harta
rakyat, harta milik negara.

Dalam tinjauan fiqih, seorang pegawai sebuah
perusahaan atau pegawai instansi pemerintahan
saat diangkat unfuk mengemban sebuah tugas, se-
sungguhnya ia diberi amanah untuk menjalankan
tugas yang telah diembankan oleh pihak penggu-
na jasanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dan ia mendapat imbalan (gaji) atas tugas yang
dijalankannya. Maka ketika ia menyelewengkan
harta yang diamanahkary mempergunakannya bu-
kan untuk sesuatu yang telah diatur oleh pengguna
jasanya, seperti memakainya untuk kepentingan
pribadi atau orang lain dan bukan untuk kemasla-
hatan yang telah diatur berarti ia telah berkhianat
terhadap amanah yang dipikul.

Al-Mausu' ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, jilid XXXI hlm. 272.
Gabungan para pakar yang diketuai oleh Dr. Shalih bin Hu-
maid (Imam Masjidil Haram), Nadhratun Na'im f Makarimi
Akhlaq ar-Ranrl al-Karim, jilid XI, hlm. 5131.

Edtsi 3
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" B ar angsiap a y ang kami an gkat seb a gai ap ar atur ne g-
ara, hendaklah dia menikah (dengan biaya tanggung'
an negara). lika tidak mempunyai pembantu rumah
tangga, hendaklah dia mengambil pembantu (dengan

biaya tanggungan negara). Iikn tidakmemiliki rumah,
hendaklah dia membeli rumah (dengan biaya tang-
gungan negara).

Abu Bakar "*,berkata,'Aku diberi tahu bahwa
Nabi ffi bersabda, 'Barangsiapa (aparat) yang me-
ngambil harta negara selain untuk hal yang telah
dijelaskan, sungguh ia telah berbuat ghulul atau
dia telah mencuri."' (HRAbu Dawud, dishahihkan
oleh al-Albani)

Ibnu Haj ar,al-Haitami (w af af. 97 4 H) berkata, "Se-
bagian para ulama berpendapat bahwa menggelap-
kan harta milik umat Islam yang berasal dari baitul
mal (kas negara) dan zakat termasuk ghulul."+

Istilah ghulul untuk "korupsi harta negara" iuga
disetujui oleh komite fatwa Kerajaan Arab Saudi,
dalam fatwa rro. g45o, yang berbunyi, "Ghulul, yai-
tu: mengambil sesuatu dari harta ramPasan Perang
sebelum dibagi oleh pimpinan perang ... dan terma-
suk juga ghulul harta yang diambil dari baitul mal
(uang negara) dengan cara berkhianat (korupsi)."s

Ini juga hasil tarjih Dr. Hanan Malikah dalam
pembahasan takyif fiqhiy tentang korupsi.6

HUKUM KORUPSI MENURUT ISTAM

Korupsi adalah tindakan pengkhianatan ter-
hadap amanah yang dipercayakan kepada seorang
pegawai dan termasuk ghulul. Perbuatan ini jelas
merugikan dan menzalimi khalayak ramai sehing-
ga al-Haitami mengategorikan korupsi ke dalam
dosa besar.z

Sesungguhnya Allah ,€ telah melarang orang-
orang beriman berkhianat terhadap amanah yang
dipikulkan dan menyamakan antara khianat terha-
dap amanah dengan khianat terhadap Allah,€ dan
Rasul-Nya. Allah,iE berfirman:

J 17 gi 3 
^i 

\ ; ;5 .t \ ;3u,,o i'i 4v"
6#{3&^^'r;\t;*s

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir, jitid II, hlm. 293.

Fatawa Lajnah Da'imah, jilid XII, hlm. 36.

I ara' imul F asad Jil Fiqhil lslami, hlm. 99.

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan
(juga) j anganlah kamu mengkhianati amsnat-amanat
yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengeta-

hui. (QS al-Anfal{81: z7)

Ar-Razi menafsirkan ayat ini, 'Allah memerin- :
tah orang-orang beriman agar tidak mengkhianati
(menggelapkan) harta rampasan perang (harta :,,:::,,r,

umat). Dan penggelapan harta rampasan Perang
sama dengan berkhianat terhadap Allah, karena per-
buatan tersebut pengkhianatan terhadap pemberian
Allah, juga sama dengan berkhianat terhadap Rasu-
lullah #, karena beliau yang dipercayakan untuk
membagi harta tersebut. Harta tersebut merupakan i
amanah di.itangan para mujahidin dan mereka di-
larang menggelapkannya sekecil apa pun untuk
kepentingan pribadi. Dan karena harta itu adalah
amanah maka stasusnya adalah barang titipan yang
harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu selu-
ruh umat. Siapa saja yang mengkhianatinya berarti
dia telah mengkhianati selumh umat."8

Dan karena perbuatatr ghrrltrl (liort rpsi) mcrtrpak-
an perbuatan tercela maka Ail.rir trrt'r r,rli.kilt"ltrva dari
Nai,i g Sn mengancam or.ul!{ 1',rrrg rttelakukannya
dengan ancahran dipermalukan di akhirat nanti di
hadapan seluruh manusia. Ia akan memikul apa saja
yang dikorupsinya. Ia pantas dipermalukan di hada-
pan seluruh manusia di akhirat, karena telahberkhi-
anat terhadap seluruh umat di atas dunia.

Allah,€ berfirman:

J-u-,+U JYi G ;k or 4;1sK v s
'{i' s,rt-;< Y 4,9 b 4.f-*$ #
Tidak mungkin seorang nabi berkhianr, Orrlr*&,
harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat
dalam urusan rampnsan perang itu, maka pada hari
Kiamat ia akan datang membawa npayang dikhianat-
kannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pem-
balasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pem-

balasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (QS
Ali Imran $l: 16r)

Begitu besarnya adzab yang akan diterima oleh
orang yang menggelapkan harta umat maka Nabi
ffi telah memperingatkan sahabatnya bahwa beliau
tidak akan dapat memberikan syafa'at (pertolong-
an) kepada pelakunya sekalipun dia adalah sahabat
Nabi ffi.

o|,v3i 3v';."q\';e;Jt

4
5

6

7

Edi3i 3
Tahun ketigabelas 3S



i/;;t*
Abu Hurairah 

"iii'9, 
menceritakan:

Suatu hari, Nabi ffi mengingatkan kami akan ba-
haya ghulul, beliau membesar-besarkan siksa un-
tuk pelakunya, beliau bersabda, "Jangan sampai
nanti di akhirat aku menemukan salah seorang
di antara kalian memikul unta di pundaknya.
Unta tersebut mengeluarkan suara keras, lalu
orang itu datang kepadaku seraya berkata, 'Wa-
hai Rasulullah, tolonglah aku!'Aku berkata, Aku
tidak dapat menolongmu, bukankah aku telah
memperingatkan kamu (dahulu di dunia)!'Ja-
ngan sampai nanti di akhirat aku menemukan
salah seorang di antara kalian memikul kuda
di pundaknya. Kuda tersebut meringkik keras,
lalu orang itu datang kepadaku seraya berkata,
'Wahai Rasulullah, tolonglah aku!' Aku berkata,
Aku tidak 

--d*apat 
menolongmu, bukankah aku

telah memp-eringatkan kamu (dahulu di dunia)!'
Jangan sampai nanti di akhirat aku menemukan
salah seorang di antara kalian memikul kambing
di pundaknya, kambing tersebut mengembek
keras, lalu orang itu datang kepadaku seraya ber-
kata,'Wahai Rasulullatu tolonglah aku!' Aku ber-
kata, Aku tidak dapat menolongmu, bukankah
aku telah memperingatkan kamu (dahulu di
dunia)!'Jangan sampai nanti di akhirat aku men-
emukan salah seorang di antara kalian memikul
kain di pundaknya. Kain tersebut melambai-lam-
bai, lalu orang itu datang kepadaku seraya ber-
kata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku!'Aku ber-
kata, Aku tidak dapat menolongmu, bukankah
aku telah mempcrine;rtkan kamu (dahulu di
dunia)!'Jangan sanip;ri rranti di akhirat aku me-
nemukan salah seorarlg di Jntard I<"rliarr memikul
emas dan perak, lalu orang itu datang kepada-
ku seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah
aku!'Aku berkata, Aku tidak dapat menolong-
mu, bukankah aku telah memperingatkan kamu
(dahulu di dunia)!"' (HR al-Bukhari dan Muslim)
Sekecil apa pun harta umat yang digelapkan

oleh seorang koruptor tetap akan ia pikul di akhirat
di hadapan semua orang.

Nabi ffi bersabda:

,W \*53, F,g # ;\;J:Ji\ :tn
(4;Ut\ ?t tj-U 'f;6 rK ir|\5

"Barangsiapn yang kami amanahi untuk suatu peker-
jaan, lalu dia menyembunyikan (menggelapkan) se-

buah peniti dan yang lebih besar dari itu, niscaya dia
akan memikulnya nanti di akhirat."

Edisi 3
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' Seorang Anshar berkulit hitam menghampiri
Nabi ffi seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya
mundur dari tugas ini." Nabi ffi bersabda, "Kena-
pa?" Ia menjawab, '!.Saya mendengar dari engkau
tentang hal ini dan itu." Nabi ffi bersabda:

,,gL |\L'4;q;Ui;r-f .f ,i'it i1,iUi-r,u e-\ - ,
Yr,',c"\ v Ot\\5'ej{-) *zd;):t

. (Jlir rc,.}
"Sekarang aku tegaskan kembali! Barangsiapa ynng
kami amanflhi untuk suatu pekerjaan, hendaklah ia
menunaikan amanah sekecil apa pun, jika kemudian
kami beri bagian (upah) terimalah, dan sesuatu yang
dilar ang tinggalkanlah. " (HR Muslim)

Dan sekecil apa pun harta umat yang digelap-
kan oleh seorang koruptor akan menghalanginya
masuk Surga, sekalipun dia mati syahid.

Abu Hurairah,W, meriwayatkan, "Tatkala kami
menaklukkan Khaibar, kami tidak mendapatkan
harta ramiiasan perang berupa emas dan perak.
Kami hanya mendapatkan sapi, unta, barang-ba-
rang peralatary dan kebun kurma. Kemudian kami
bersama Rasulullah ffi berangkat menuju Wadi
Qura (lembah sebelum kota Madinah). Rasulullah
ffi memiliki seorang budak bernama Mid'am yang
dihadiahkan oleh Bani Dhabab. Setibanya di lem-
batu budak tersebut menambatkan unta Nabi ffi,
sekonyong-konyong sebuah anak panah melesat
menuju Mid'am. Ia pun mati terkena anak panah.

Para sahabat berkata, "Selamat, ia mati sebagai
syahid." Nabi ffi bersabda:

;'. 1."q6\i;6i C\ tisr oL,y+ $*ilr:,J,,
W','rtu-,l\ WC,eH \ :y'i -- i;

((yj\3 )-e
"Demi Yang jiwaku di Tangan-Nya, sesungguhnya
jubah (yang dia sembunyikan) dari rampasan Perang
Khaibar sebelum dibagi telah menjelmn menjadi nynla
api yang sedang membnkarnya."

Seorang laki-laki lain yang mendengar sabda
Nabi ffi tadi datang membawa tali terompah hasil
rampasan perang yang disembunyikannya, ia ber-
kata, "Wahai Rasulullah, ini harta yang aku gelap-
kan!" Nabi ffi bersabda:

. . _ -ffi" ..-.. .. . m.;aiatr"qffstii+M
. r . ".(t"@lu-Finill{rgiie4siiitF**rltl@$@tt!.41i'&4$tid3&:!Yrifd{i!!A:9q.:::



"Tali terompah-atau dua tali terompah-berasal dari
neraka! " (Muttafaq'Alaih)

Akibat dosa ghulul tidak saja menimpa pelaku-
nya, tetapi juga akan berdampak terhadap ke-
hancuran umat secara keseluruhan. Menurut al-
Qurthubi, bahwa kekalahan yang diderita kaum
muslimin pada Perang Uhud adalah akibat ghulul
yang dilakukan pasukan pemanah, turun dari bukit
mengumpulkan rampasan perang sebelum dibagi.o

BENTUK.BENTUK KORUPSI

Bentuk korupsi yang nyata yaitu penggelapan
uang negara yar.g diamanahkan kepada pegawai
bagian keuartghn untuk membeli kebutuhan kan-
tor, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.
Seorang pegawai yang diamanahi untuk menarik
uang untuk dimasukkan ke dalam kas negara,
namun diselewengkan untuk kepentingan pri-
badi juga termasuk korupsi. Begifu juga tindakan
seorang pegawai mengurangi kewajiban yang seha-
rusnya dibayar oleh seseorang untuk kas negara.'o

Seorang pegawai yang menggunakan peralatan
kantor untuk kepentingan pribadi, seperti: meng-
gunakan mobil dinas, mesin fotokopi, telepory dan
fasilitas lainnya untuk kepentingan pribadi juga
termasuk korupsi. Karena, jika seorang pegawai
memakai peralatan tersebut di luar kantor pasti dia
akan ditarik bayaran, maka sebanyak bayaran terse-
but itulah dia telah menggelapkan uang negara.

Syaikh Ibnu Utsaimin :ilF, pemah ditanya ten-
tang hal ini, beliau menjawab, "Menggunakan mo-
bil dinas dan peralatan kantor lainnya, seperti mesin
fotokopi dan printer untuk kepentingan pribadi ti-
dak dibolehkan. Karena seluruh peralatan tersebut
diperuntukkan negara bagi kepentingan umum. jika
seorang aparatur negara menggunak untuk
kepentingan pribadi maka perbuatan ini merupakan
tindak kejahatan terhadap orang banyak. Sesuatu
yang diperuntukkan bagi kepentingan orang banyak
tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.
Perbuatan ini juga termasuk ghulul dan Nabi ffi
telah mengharamkan ghulul. . .""

Seorang pegawai yang bekerja tidak tepat waktu,
datang dan pergi tidak sesuai dengan jam kantor,
atau bekerja tidak dengan sungguh-sungguh juga

Tafsir al-Qurthubi, jilid lV, hlm. 254.
Dr. Thariq al-Khuwaithir, al-Mal al-Makhuzu Zhulman fil Fiqh
wan Nizham, jilid I, hlm. 326-328.
Liqa' al-Bab al-Mafiuh, soal ke-238.
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telah melakukan tindak korupsi. Karena seorang
pegawai digaji oleh negara berdasarkan jam kerja
penuh. Jika dia bekerja tidak sesuai dengan jam
kerjanya yang telah ditentukaru berarti gaji untuk
jam kerja yang tidak dipenuhi termasuk mengambil
uang negara tanpa imbalan kerja ini nyata sebagai
tindakan korupsi.

Sekecil apa pun harta umat yarrg
digelapkan oleh seorang koruptor

tetap akan'ia pikul di akhirat di ha-

, 
dapan semua orang.

Tim fatwa utww.islamweb.net pernah ditanya
tentang hal ini dan memberikan jawaban sebagai
berikut, "Seorang pegawai apabila telah membuat
kontrak kerja dengan suatu pihak maka hendak-
lah ia bekerja pada waktu yang telah ditentukan.
Hadir dan keluar kantor tepat waktu, tidak boleh
melanggarnya. Karena, Allah telah mewajibkan
orang beriman untuk memenuhi kontrak kerja.
Allah berfirman:

c-

i;lirii,3\\firroirqu
Hai orang-ornng yang beriman, penuhilah aqad-aqad
itu. (QS al-Ma'idah [5]: r)

Dan Nabi ffi jngu bersabda:

r&tts tP ':::"lat:n
"Orang-orang lslam itu memenuhi perjanjian (per-
syaratan) yang telah merekabuat." (HR at-Tirmidzi.
Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani.)

Selain perbuatan ini merupakan korupsi, gaji
penuh yang diterima setiap bulannya juga menjadi
tidak halal, dan termasuk ghulul yang hukumnya
adalah haram. Hendaklah pegawai semacam ini,
bertaubat secepatnya. Hendaklah ia menyesali per-
buatannya dan berniat untuk tidak akan mengu-
langinya kembali.

Dan untuk kesempurnaan taubatnya, hendaklah
dia memperkirakan berapa jam dia bolos atau tidak
bekerja dengan sungguh-sunggub misalnya, per-
bandingan bolosnya sebanyak t I 5 dari keseluruhan
jam kerja per bulary maka dia wajib mengeluarkan
il5 dari gaji bulan tersebut disalurkan untuk ke-
maslahatan umum ataupun untuk para fakir dan
miskin."" Wabillahit taufiq. []

\2 www.islamweb.net.Tanggal fatwa:4 Rabi'uts Tsani 1428 H.
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TArcTIK IITIJ ISTAM
MENGATASI
KORIJPSI-

n gama Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran dan amanah. Itulah sebabnya,

Ar:,liTl,f fi ffi"i"'iffi ?";?i*::filJ",i*mn;:',"il,*T:'#':l,H
kejujuran dl., utttanuh (di samping kecakapan) dalam menyeleksi dan mengangkat

pegawai pemerintah. Dengan begitu, diharapkan kasusJeorupsi (ghulul, penggelapan

uanglharta negara) hisa ditekan semaksimal mungkin.

Tulisan berikut ini akan memaparkan secara ringkas upaya-upayilslam dalam meni-

hilkan-atau setidaknya meminimalkan-terjadinya kasus korupsi. Mudah-mudahan
bisa menjadi penerang bagi kaum muslimin khususnya di negeri tercinta ini. (Redaksi)

Umar bin Khaththab 4{r, khalifah Rasulullah #,
penakluk dua imperium besar di masanya-Ro-
mawi dan Persia-memakai pakaian yang bertam-
bal. Imam Malik meriwayatkan dalam al-Muwath-
tha'bahwa Anas bin Malik ^*,berkata,'Aku meli-
hat Umar bin Khaththab 4fp,pada masa khilafahnya
memakai jubah yang bertambal di dua pundaknya."

Mungkinkah khalifah penghancur dua negara
adidaya di masanya, yarrg tidak merasa malu me-
makai jubah bertambal, melakukan korupsi?

Ibnu Zanjuwaih (wafat 247 H) meriwayatkan
dalam bukunya al-Amraal, ia berkata, "Umar bin
Khaththab aiXi; memiliki seekor unta. Budaknya
memerah susu unta setiap hari untuknya. Suafu
ketika, budak membawa susu unta ke hadapan
Umar 4p,. Umar 4ill!: berfirasat lain dan dia berta-.

nya kepada budaknya "Susu unta dari mana ini?"
Budaknya menjawab, "Seekor unta milik negara
(baitul mal) yang telah kehilangan anaknya, maka
saya perah susunya agar tidak kerinp dan ini harta
Allah." Umar ,P,berkata, "Celakalah engkau! Eng-
kau beri aku minuman dari neraka!"

TANGKAH-tANGKAH ISTAM MEMBERANTAS KORUPSI

Indonesia adalah negara dengan penduduk
penganut Islam terbesar di dunia, namun pada
saat yang sama Indonesia termasuk negara dengan
tingkat korupsi terbesar. Suka tidak suka ini metu-
pakan indikasi bahwa pelaku korupsi tersebut
mayoritasnya adalah beragama Islam.

Namury apakah ada hubungan antara tindakan
korupsi tersebut dengan ajaran Islam yang luhur
dan menjunjung tinggi budi pekerti? Tentu tidak,
karena dari dalil-dalil mengharamkan korupsi-
sebagaimana telah disebutkan di atas-sangat
menghujat tindakan dan. pelaku korupsi dalam
bentuk sekecil apa pun juga, sekalipun hanya sebe-

sar jarum atau seharga tali terompah' Dan juga
sejarah telah membuktikan bahwa pada masa Is-

lam berjaya dan dipraktikkan pada seluruh lini ke-
hidupan, pada saat itu korupsi bisa ditekan semi-
nimal mungkin. Pegawai yang bebas korupsi juga
diperankan semua lapisan umat, mulai dari pucuk
pimpinan tertinggi, yaitu khalifah.

* Dikutip daribuk:u Harta Haram Muamalat Kontemporer, cet. ke-5, hlm. 1,65-190'

4e ii,ii''"1",,n"0",".
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Bagi seorang pemimpin yang adil seperti Umar
4*, penampilan bukanlah ukuran. Ibnu Asakir
meriwayatkan dari Thariq bin Syihab bahwa saat
Umar 4{9 datang ke salah satu daerah kekuasaan-
nya negeri Syam. Ia disambut Gubernur SyamAbu
Ubaidah #., para tokotu dan rakyat di pintu ger-
bang kota Damaskus. Ia turun dari tunggangannya
menuntun sendiri untanya serta mengepit kedua
sepatu di ketiaknya untuk menyeberangi sungai
kecil. Pemandangan ini disaksikan oleh khalayak
ramai.

Maka Abu Ubaid ah W, berkata, " W ahai, Amirul
mukminin! Engkau disambut oleh para tokoh dan
pembesar Syam dan melakukan hal ini?" Umar
1$; marah seraya membentak, "Wahai Abu Ubai-
dah, sesungguhnya kalian dahulu adalah bangsa
yang hin4 reiidatu dan miskiru kemudian Allah
muliakan kalian dengan Islam. Jika kalian mencari
ketinggian martabat dengan selain Islam, niscaya
Allah akan rendahkan derajat kalian."'

Orang dengan kepribadian yang bersih seperti
Umar 4$. mustahil kiranya akan melakukan tindak
korupsi, dan mustahil kiranya akan membiarkan
bawahan dan orang-orang terdekabrya mengambil
keuntungan dari harta negara, sekalipun hukum
memanfaatkan harta negara tersebut tidak sampai
haram.

Imam Malik meriwayatkan bahwa Abdullah dan
Ubaidillah anak Umar bin Khaththab qy.ikut dalam
pasukan yang diutus ke Irak. Sebelum kembali ke
Madinah mereka mampir ke kota Bashrah menemui
Abu Musa al-Asy'ari.;{!.:, ggbemur kota. Abu Musa
a{9 menitipkan kepada keduanya sejumlah uang
negara yang hendak dikirimkan ke Khalifah Umar
bin Khaththab ,W,. Seraya berkat4 "Uarrg ini saya
pinjamkan kepada kalian berdua, lalu kalian beli
barang pemiagaan dari Irak dan kalian jual di Ma-
dinah. Setelah itu kalian serahkan kepada khalifah
uang negara dan labanya milik kalian." Dlra orang
sahabat Nabi ffi ini yang juga anak khalifah menye-
tujuinya.

Sesampainya di Madinah, mereka menjual ba-
rang pemiagaan dan memperoleh keuntungan. Lalu
mereka menyerahkan surat dari Gubemur Bashrah
kepada Umar #,y*g berisi bahwa ia menitipkan
uang negara melalui Abdullah dan Ubaidillatu serta
mengizinkan mereka memperdagangkannya.

'1" Tarikh Dimasyq, jilid 44,hJ:n. 4.
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Umar 1$; bertanya kepada kedua anakny+
'Apakah seluruh tentara yang ikut dalam perjalan-
an tersebut mendapatkan pinjaman yang sama?"
Mereka menjawab; "Tidak." Umar ,;*, berkata,
"Karena kalian anak khalifah, maka dia memberi-
kan kalian pinjaman modal! Serahkan modal dan
labanya ke baitul mal (kas negara)!" Abdullah
diam tidak menjawab. Adapun Ubaidillah mem-
beranikan diri berujg, "Wahai Amirul Mukminin,
tidak pantas engkau lakukan itu! Karena jika per-
niagaan kami 'rugi, kami tetap mengganti harta
negara!" Salah seorang yang hadir dalam majelis
berkata, "Wahai Amirul Mukminiry buat jadi mu-
dharabah.'{ rumar 

4$}. menyetujuinya. Maka modal
dan ilz laba diambil Umar aiXi: dan diserahkan ke
baitul mal dan ilzLaba dibagi untukAbdullah dan
Ubaidillah.2

Ibnu Hajar $t$berkata, "sanad atsar ini shahih."
Kebersihan jiwa pemimpin seperti Umar aS.

dari korupsi pasti akan membias kepada kebersih-
an jiwa aparatnya.

Al-Baiftaqi meriwayatkan bahwa, "Tatkala im-
perium Kisra- di Irak ditaklukkan oleh umat Is-
lam, harta rampasaii perang dari imperium besar
kala itu dibawa ke kota Madinah, pusat khilafah.
Penanggung jawab baitul mal berkata,'Biar saya
yang membawanya ke baitul mal.'Khalifah Umar
bin Khaththab #, berkata, 'Demi Tuhan pemilik
Ka'batu harta ini tidak akan disimpan di bawah
atap, dan saya yang akan membagi-bagikannya
langsung.'Lalu beliau menitahkan agar harta terse-
but dibawa ke Masjid Nabawi,lalu ditutup dan di-
jaga oleh beberapa prajurit yang berasal dari kaum
Muhajirin danAnshar.

Di pagi hari, Umar a{p; mengajak Abbas bin Ab-
dul Muthalib +i9 dan Abdurrahman bin Auf .,S. ikut
menyaksikan harta rampasan tersebut. Kain penu-
tup dibuka dan kelihatan harta gemerlap yang be-
lum pemah mereka saksikan sebelumnya, berupa:
emas, intary berliary zamrud, dan permata yang
berkilauan. Syahdan Umar 4S. menangis... Salah
seorang berkata, 'Hari ini bukanlah hari kesedih-
ary hari ini hari penuh syukur dan kegembiraan.'
Umar 4$; berkata,'Demi Allah, saya menangis kare;
na khawatir ini pertanda buruk, karena tidaklah
harta sebanyak ini dimiliki suatu kaum melainkan
mereka saling bermusuhan.'Lalu Umar aig- meng-
hadap kiblat menengadahkan kedua tangannya ke

2 Al-Muzaaththa', jilid IV hlm.992.



langit seraya berdo'a, 'Ya Allatu janganlah Engkau
jadikan harta ini sebagai cara untuk menarik kami
ke lembah kebinasaan, sesungguhnya aku mende-
ngar firman-Mu:

'u'k"'i4Uf,L'i*t
N anti Kami akan menarik merekn den gan berangsur -

angsur (ke arahkebinasaan), dengan caraynng tidak

mereka ketahui.' (QS al-A raf l7l: t8z)

Kemudian Umar +i9 berkata, 'Di mana Suraqah
bin fu'syum?'Laht Suraqah1$, datang. Dan Umar
.$, memberikan dua gelang Raja Persia kepadanya
untuk dipakai. Ia memakainya sambil mengucap-
kan,' Allahu Akbar.' Umar 4iNF, berkata,'Segala puji
bagi Allah Yang telah mencabut kedua gelang itu
dari Raja Persid"I(isra bin Hurmuz dan dipakai oleh
Suraqah bin Ju'syum seorang Arab Badui dari suku
Mudlaj.'":
Umar 411-: mengamat-amati, membolak-balik tum-
pukan harta-harta di hadapanny a,.setaya berkata:

"Prajurit yang menyerahkan rampasan perang se-

banyak ini sungguh merupakan orang yang dapat

dipercaya."

Seorang prajurit berkata:

:;rtr.ii.Eli€jt ,il

2-L; ,oirt ,t,*i di
\J

.J]J!

\*i e;i ti13,$t

&

' Kejujuran aparatur negara bukan saja pada masa

sahabat. Bahkan juga pada masa tabi'in. Umar bin
Abdul Aziz khalifah Bani Umayyah yang memer-
intah pada tahun 99 H hingga ia wafat tahun ror H.
Ia memimpin z/3 belahan dunia pada waktu itu.

Pada suatu musim dingin, seorang budaknya
selalu membawakan air Panas untuk ia berwudhu.
Suatu ketika ia menanyakan kepada budaknya di
mana air wddhu itu,dipanaskan. Budaknya men-
jawab, "Saya memanaskannya di atas tungku da-

Pur umum milik 6aitul mal." Seketika, lJmat'itjr''
memerintahk an Muzahim (orang kepercayaannya)

untuk memperkirakan berapa kayu bakar dapur
umum selafna ini terpakai untuk memanaskan
air wudhunya, lalu ia membeli kayu bakar seba-

nyak yang ditaksir dan menyerahkannya ke dapur
umum,5

Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa Gubemur
Yordan mengirim dua keranjang kurma ke Khali-
fah Umar bin Abdul Aziz. Saat kurma diterima,
khalifah bertanya, "Pakai kendaraan apa kurma ini
dibawa dari Yordan?" Kurir menjawab, "Kenda-
raan ftud) pos milik negara." Umar 'ii$"betkata,
"Pergilah engkau ke-pasar dan jual kurma ini, lalu
serahkan uang hasil penjualannya ke baitul mal."
Kurir itu menjualnya di pasar dan dibeli oleh salah

seorang laki-laki dari Bani Marwan (kerabat khali-
fah). Lalu ia menghadiahkannya kepada khalifah.
Saat melihat dua keranjang kurma itu, Umar ya-
kin bahwa kurma itu adalah hadiah dari Gubernur
Yordan tadi. Ia pun memakan satu keranjang ber-

sama hadirin yang berada di majelisnya dan satu
keranjang lagi dikirim ke istrinya. Lalu ia menge-
luarkan uang seharga dua keranjang kurma dan
menyerahkannya ke baitul ma1.6

Islam telah menggariskan langkah-
langkah dalam menciPtakan
aparatur negara yang bersih, bebas

dari tindak korupsi dan hal-hal
lain yang merugikan negara.

Abu Muhammad al-Mishri (wafat21'4H), SirahUmarbin Abdul

Aziz,hlm.45.
Tarikh Dimasy q, jilid 47, hlm. 303'

il.jalah Al Furqon
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"Engkau adalah orang yang dipercaya Allah (sebagai

khalifuh), tentulah para prajurit Anda akan amanah
menyerahkan harta rampasan peranS, selama Anda

amanah menjalankan perintah Allah. Sebaliknya,

jika engkau berkhianat, pasti mereka berkhianat
jugo."

Umar +$. menimpali, "Ucapanmu benar." Lalu
Umar +ip; membagi-bagikan seluruh harta tersebut
kepada kaum muslimin.+

Hal ini dilakukan Umar.{i.:, karena saat Suraqah 4ill, masuk Is-

lam pada penaklukan kota Makkah, Rasulullah {$ memberi
tahu dia bahwa Islam akan menaklukkan Imperium Persia.

Saat itu Suraqah ii$- kurang Percaya. Lalu Nabi {$ meyakin-
kan Suraqah 

"i9: 
bahwa ia akan memakai perhiasan Raja Per-

sia. Oleh karena itu, Umar +ip- ingat akan janji Nabi {s kepada
Suraqah "#. da. memenuhi janji tersebut sebagai bukti kebe-

naran ucapan Nabi {$.
As-Sunan al-Kubra, jilidYl, hlm. 581.
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Kejujuran aparaturnegara Islam di masa keema-
sannya tentu lahir melalui pros€s sedemikian rupa.
Islam-agama Allah & yang paripuma-telah
menggariskan langkah-langkah dalam mencip-
takan aparatur negara yang bersitr, bebas dari tin-
dak korupsi dan hal-hal lain yang merugikan ,:,,:

negara.

1. PEIICEGAHA]I . ,,

Seorang aparat negara yang korup bukan
terlahir begifu saja, melainkan ia muncul me-
lalui sebuah proses. Proses yang paling me-
nentukan dalam menciptakan pegawai yang
tidak jujur, pengkhianat, dan kotor adalah fase , ,,

pemilihan dan penerimaan pegawai.
Maka, Islarn mensyaratkan dua hal yang

penting dimiliki oleh seorang calon orang
upahan-termasuk aparat negara-agar dapat
mengemban tugas sebagaimana mestinya. Per-
syaratannya yaitu jujur dapat dipercaya dan cakap
bekerja. Allah,€ berfirman:

#';LLL7?ei S.uq:&Ljrtl
@i"Vil,,{r;srsi

Salah seorang dari kedua tpanita itu berkaia, "Wa-
hai Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja
(pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling
baik yang knmu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah
orang yang kuat lagi dapnt dipercaya.' (QS al-Qa-
shash [28]: z6)

Ayat ini mengisahkan proses pengangkatan Nabi
Musa il@ sebagai orang upahan untuk mengem-
balakan kambing seorang laki-laki yang shalih
dari kaum Madyan. Salah seorang anak gadis dari
laki-laki shalih tersebut menyatakan bahwa Musa
i)@ memiliki dua sifat yang harus dimiliki oleh
seorang pekerj+ yaitu dapat dipercaya dan cakap
bekerja. Ketika laki-laki shalih tersebut mena-
nyakan kepada anaknya dari mana ia tahu tentang
dua sifat tersebut anak gadisnya menjawab bahwa
Musa iS mampu mengangkat sendirian penutup
sumur minuman temak para penggembala yang
biasanya diangkat oleh beberapa orang laki-laki.
Dan ia dapat dipercaya, karena saat anak gadis itu
berjalan di depan Nabi Musa i)@ menuju rumah
laki-laki shalih tersebut, lekukan tubuh gadis itu
terlihat jelas akibat tiupan angin kencang yang
merapatkan kain pakaian gadis ke kulitnya. Maka

Musa 2W meminta untuk berjalan di depan dan
anak gadis itu di belakang, sambil memberi isyarat
arahmenuju rumahnya. Kalau saja Musa }pEdapat
dipercaya berjalan bersama anak gadis apatah lagi
sekadar menggembalakan kambing.

Islam mensyaratkan sifat juiur dan
cakap beke$a dalam memilih pekerja.

Dua hal penting ini harus dimiliki
, oleh seorang calon pegawai

Dua kriteria ini tidak boleh dipisah satu dengan
lainnya. Pegawai yang jujur namun tidak cakap
bekerja juga tidak disarankan untuk diangkat.

Diriwayatakan bahwa Abu Dzar al.Ghifari .,$,
pernah d#tang kepada Nabi ffi dan minta untuk
diangkat meiijadi salah seorang gubemur. Maka
Nabi ffi meletakkan tangannya di atas pundak
Abu Dzar ,$., serayabersabda:

fe Wl: ,tYi rfiY, ,i,r 6 e4':S qf U,

,\i31 \.69i ; .il ,1a;tx3 &t fW
a.

n\4;b,p;ir e3b
"Wahai Abu Dzar, engknu adalah seorang yang le-
mah (tidak cakap mengurus pemerintahan daerah),
dan sesungguhnya jabatan ini adalah amanah, dan
nanti di hari Kiamat menjadi sumber kehinaan dan
penyesalan, kecuali orang yang menerima jabatan ini
dan ia layak mengembannya serta menunaikan ama-
nah." (HRMuslim)

Nabi ffi tidak meragukan kejujuran Abu Dzar ti\,,
tetapibeliau tahu kemampuanAbu Dzar t$,dalam
kepemimpinan sangat minim. Jika beliau ffi tetap
mengangkatnya maka dikhawatirkan Abu Dzat tS.
tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mes-.
tinya. Kalau demikiary jabatan akan menjadi beban
bagi Abu Dzar 4i$yang akan menyebabkan penye-
salan di akhirat kelak.

Umar bin Khaththab W- pemah mengangkat
Ammar bin Yasir qig menjadi gubernur kota Ku-
fah. Lalu Umar memberhentikannya karena Ja-
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rir al-Bajalli 4{5 bersaksi bahwa Ammar ,:9, tidak
cakap memimpin pemerintahan kota Kufah. Pada-

hal kejujuran Ammar "4!. tidak mungkin diragukan
oleh Umar q#, karena Umar +iP- tahu sabda Nabi

ffi ya.g menjanjikan Surga untuk Ammar "$, saat

dahulu ia disiksa oleh tuannya seorang kafir akibat
keistiqamahannya memeluk Islam.z

Pembahasan tentang kriteria Pertama yang ha-

rus dimiliki oleh seorang calon aparat perlu di-
uraikan panjang lebar. Akan tetapi, karena pem-

bahasan ini mengenai konsep Islam memberantas
korupsi, maka akin dititikbeiatkan pada sifat yang

kedua yaitu jujur, amanah, dan dapat dipercaya.

l..L Aniuran mengangkat pegawai yang jujur
Allah menganjurkan untuk mengangkat pegawai
yang jujur dart-Hapat dipercaya sebagaimana telah
disebutkan pada ayat di atas. Nabi ffi juga me-

nganjurkan hal yang sama.

Imam al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya
dalam pembahasan tentang ijaratr (upah-mengu-
pah) memulai dengan pembahasan "Mengangkat
seorang yang shalih menjadi orang upahan" sam-

bil menyitir hadits Nabi ffi:
1.t t.d---b ,&r'it ,i;ELt,

(69"-r.-A\ .]..li ,'o:.:',

"seornng yang jujur yang dipercayakan untuk men-

gantarkan sedekah kep ada or ang y ang b erhak meneri-

manya, ia mendapatkan pahala bersedekah juga, jika

ia ikhlas melakukanny a. "

Sistematika Imam al-Bukhari dalam penyusunan
hadits Nabi ffi ini menunjukkan bahwa mengang-
kat orang yang jujur dalam sebuah tugas merupa-
kan persyaratan penting agar tugas itu terlaksana
sebagaimana mestinya. Dan seoran g yangdibebani
sebuah tugas yang mulia jika ia ikhlas melakukan-
nya, selain mendapat upah dari pengguna jasanya

ia juga mendapatkan pahala dari misi kebajikan
yang dijalankannya.

Persyaratan sifat jujur dan shalih merupakan
prinsip utama Khalifah Umar bin Khaththab aip,

mengangkat pegawainya. Maka selama peme-

rintahan beliau-yang terkenal bersih dan cemer-
lang-setiap gubernur atau Pegawai kepercayaan-
nya adalah sahabat Nabi ffi dari golongan Muhaji-

7 Dr. Abdussalam al-Isa, Syakhshiyatu llmar bin al-Khaththab wa

Siyasatuhu al-ldariyyah, iilid II, hlm. 636.
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rin dan Anshar, karena dia tahu bahwa generasi ini
telah mendapat keridhaan dari Allah ,9€. glla Allah
,€ telah meridhai mereka dalam agamanya apalagi
dalam urusan dunia. Firman Allah,€:

r6y."l;;ii
' vr2[F/

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama
(masuk Islam) dari.golongan Muhaiirin dan Anshar

dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan

baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun rid-
ha kepada Allah dan Allah menyediskan bagi mereka

surga-surga yang Lnengnlir sungai-sungai di dalam'

nya selama-lamnnya. Mereka kekal di dalamnya. Itu-
Iahkemepangnn yangbesar. (QS at-Taubah [9]: roo)

Sikap Khalifah Umar 4$.: ini, pernah dipertanyakan
oleh Abu Ubaidah ,*,, maka Umar 4ifi! menjawab,
"Jika saya tidak meminta bantuan orang-orang
shalih yang baik agamanya untuk mengemban se-

bagian tugas khalifah, maka siapa lagi yang pantas
aku minta bantuannya!"

Selain Umar a$. memilih pegawainya yang sha-

lih, Umar 4!, juga memerintahkan kepada para
gubemurnya agar mengangkat para bawahan dari
orang-orang yang shalih. Umar 4i9 menulis surat
perintah kepada dua gubernurnya di Syam, Abu
Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal @,yungberisi, agar

mereka mencari orang-orang yang shalih dan me-

ngangkatnya menjadi para hakim.8

1.2 Mengangkat calon pegawai yang zuhud

Sifat zuhud dan tidak tamak dengan gemerlap du-
nia merupakan penyebab utama seorang pegawai
dapat bersikap jujur, bersih dan tidak korup. Maka
memilih calon pegawai yang zuhud merupakan
kunci dalam pemberantasan kejahatan korupsi.

Khalifah Umar sering menguji kezuhudan parli
gubernurnya. Ibnu Mubarak meriwayatkan dalam
kitabnya az-Zuhd:

Suatu ketika, Umar 4i|::: mengambil 4oo keping
uang dinar (* t7 kg emas). Lalu ia memasukkan-

8 Adz-Dzahabi, Siyar A'Iam Nubala',iilid I, hlm. 459.
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nya ke dalam sebuah pundi. Kemudian ia berkata
kepada budaknya "Berikan ini kepada Abu Ubai-
dah, lalu berdiamlah sebentar di rumahnya, cati
tahu apa yang dia lakukan dengan pundi terse-
but!" Kemudian budak itu pergi membawa pundi
itu kepada Abu Ubaidah ,4y- seraya berkata, "Ini
hadiah dari Amirul Mukminin untuk memenuhi
kebutuhanmu!" Abu Llbaidah .;#, menerimanya,
lalu berkata, "Semoga Allah merahmati Amirul
Mukminin." LaluAbu Ubaidah4*, memanggil bu-
daknya dan berkata "Berikan 7 keping uang emas
kepada si fulary 5 keping untuk si fulan", hingga
habis uang 4oo keping saat itu juga. Lalu budak
Umar ai$ pulang dan melaporkan apa yang dia
saksikan.

Kemudian Umar.,gL; melakukan hal yang sama ter-
hadap Mu'adz"bin Jabal '$.. Mu'adz *,9 menerima
hadiah khalifah seraya berkata, "Semoga Allah
merahmati khalifah." Lalu Mu'adz i*: memang-
gil budaknya dan berkat4 "Berikan sekian untuk
rumah si fulan, dan sekian untuk rumah si fulan."
Istri Mu'adz 4ii! muncul dan beriata, "Kita juga
orang miskiry berilah bagian untuk keluargamu!"
Mu'adz 49, melihat isi pundinya, ternyata hanya
tersisa dua dinar, lalu ia berikan untuk istrinya.
Budak Umar,,6L- pulang dan melaporkan hasil per-
saksiannya. Mendengar berita ifu, Umar1q$, g"*-
bira, seraya berkata:

.o. o o)eo.9-.11rt(1L*Cfr -tsrfi-;
"Mereka (sahabat Nabi ffi) adalah bersaudara, satu
dan lainnya memiliki akhlakyang sama."e -

Bila persyaratan sifat amanah dan keshalihan
calon seorang pegawai diabaikan. Dan pegawai di-
angkat berdasarkan kedekatan hubungan dengan
pimpinan dan yang paling nista mengangkat serta
menerima yang mau membayar sogok, maka ini
adalah kesalahan paling fatal yang menyebabkan
lahirnya para pegawai korup. Karena mau tidak
mau pegawai yang telah membayar sogok pada
saat penerimaan masuk pegawai, ia akan berusaha
dengan berbagai cara mengembalikan modal so-
gok yang telah ia bayar, sekalipun harus melaku-
kan tindak korupsi. Pihak yang diamanahi untuk
menerima calon pegawai, bilamana ia mendahulu-
kan calon pegawai yang membayar sogok terban-
yak, sungguh telah berbuat dosa dan mengkhianati

9 Az-Zuhd wa Raqa'iq, jllid I, hlm. 178.
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'amanah, serta menjadi penyebab datangnya petaka
hari Kiamat.

Abu Hurairah a(g; meriwayatkan bahwa saat
Nabi ffi berbincan$ dengan beberapa sahabat di
majelisnya. Tiba-tiba datang seorang badui, seraya
bertanya, "Kapan hari Kiamat?" Nabi {S menerus-
kan percakapannya. Selesai bercakap, Nabi ffi
bersabda "Mana yang tadi bertanya tentang hari
Kiamat? Badui itu berkata, "Il:ri saya, wahai Rasu-
lullah!" Nabi ffi bersabda:

(a6uJt )iu itu'.lt e;o> tsyin

"Apabila .'io*onah iirio-riokon, maka uuriitrt,
m en gha dap i hari Kiam at. "

Badui itu berkata,, "Bagaimana menyia-nyiakan
amanah?" Nabi ffi bersabda:

(a.ruJ *ru )tili *jt;lr -a$y,
" Apabila sebuah urusanlpekerj aan diserafukan kepada
yang b*lun ahlinya, maka bersiaplah menghadapi
hari KiamaL" (HR al-Bukhari)

Yang dimaksud hadits ini bahwa bila sebuah tugas
yang berkaitan dengan orang banyak, baik dalam
urusan dunia maupun agama diembankan kepa-
da orang yang tidak memiliki keahlian di bidang
tersebut, ini pertanda hari Kiamat sudah dekat.
Dan mengembankan sebuah tugas kenegaraan ke-
pada calon pegawai berdasarkan kedekatan atau
besamya sogok yang dibayar, padahal pencari ker-
ja tersebut belum tentu memiliki kecakapan yang
layak, atau ada calon pegawai pendaftar yang lebih
layak daripadanya, jelas tindakan ini merupakan
penyerahan amanah terhadap yang bukan ahlinya.
Itulah yang menjadi pertanda hari Kiamat telah
dekat.

1.3 Mencukupi kebutuhan pokok pegawai
Setelah menerima dan mengangkat pegawai yang
jujur terpercaya serta cakap bekerja hendaklah
negara mencukupi kebutuhan pokok pegawai, se-
perti pangan, sandang, dan papan agar dia tidak
tergoda untuk berbuat khianat menggelapkan''
uang negara dengan alasan untuk menutupi kebu-
tuhan pokoknya.
Nabi ffibersabda:

3K U,
lz

1,\t liJp j,6 ,+t:

4T
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"Barangsiapa yang kami angkat sebagai aparatur

negara hendaklah dia menikah (dengan biaya tang-

gungan negara). lika ia tidak mempunyai pembantu

rumah tangga hendaklah dia mengambil pembantu

(dengan biaya tanggungan negara). Iikn ia tidak me-

miliki rumah hendaklah dia membeli rumah (dengan

biaya negara)."

Abu Bakar'@, berkat4 'Aku diberi tahu bahwa
Nabi ffi bersabda, 'Barang siapa (aparat) yang
mengambil harta negara selain untuk hal yang
telatr dijelaskan, sungguh ia telah berbuat ghulul
atau dia telah mencuri (harta negara)'"' (HR Abu
Dawud. Hadits ini dinyatakan shahih oleh al-Alba-
ni.)

Termasuk juga tujuan mencukupi kebutuhan
pokok adalah agar Para pegawai ini dapat berkon-
ientrasi penuh menjalankan tugasnya dan tidak
perlu mencari kerja sampingan yang sering ber-

dampak negatif terhadap tugas negara yang me-

reka emban.

Setelah Abu Bakar ash-Shiddiq aiy, diangkat
menjadi khalifah, keesokan harinya ia membawa

kain berdagang di Pasar. Umar dan Abu lJbaidah
qS: melihat Abu Bakar riX.*, berjualan di pasar, lalu
mereka meminta Abu Bakar.$; untuk berkonsen-

trasi mengurusi khilafah. Abu Bakar "fu. berkata,
"Dari mana saya dapat mencukupi kebutuhan ke-

luargaku?" Mereka berkata, 'Akan kami ambilkan
dari baitul mal." Maka, setiap harinya Abu B akar {p.
diberi honor sebanyak setengah ekor kambirr9."'o

Terutama sekali, yang sangat Pantas diberi upah
yang crrkup-bahkan lebih dari cukup-adalah
para aparatur negara yang dipercayai mengurusi
ialu lintas keuangan dalam jumlah besar, seperti:

para pejabat penentu kebijakan, Para Pegawai yang
mengurusi proyek-proyek negara, para penegak

hukum yang sering menghadapi sengketa harta
dalam jumlah besar dan lainnya. Mereka ini sangat

rawan untuk korupsi mengingat keseharian me-

L0 Adz-Dzahabi, Siyar A'lamNubala',jilid II, hlm. 362'
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reka bersentuhan dengan uang dalam jumlah yang

menggiurkary sedangkan mereka hanya menerima
gaji yang terkadang tidak dapat menutupi kebutu-
han pokok.

Hal ini sangat diperhatikan Umar bin Khath-
thab aiX; sehingga ia pernah berpesan kepada para

gubernurnya agar kebutuhan para bawahan me-

reka dicukupi supaya mereka tidak melakukan ko-
rupsi. Umar i$, memberikan honor para hakim di
masa pemerintahannya sebanyak 5o keping uang

emas (t 2az gr ernds) per bulan'"

2. PENGAWASAN

Setelah meniangkat pegawai yang jujur dan ber-

sih serta mencukupi kebutuhan mereka, yang ti-
dak kalah pentingnya dalam memberantas korupsi
adalah kontrol dari pihak yang berwenang. Kare-

rra, para pegawai tersebut bukanlah para malaikat
yang tidak tergoda dengan gemerlap dunia.

2.1 Pencatatan jumlah kekayaan calon pejabat

Di antara-;pengawasan yang telah dipraktikkan
oleh para khhlifah adalah Pengawasan pra kerja

dengan mencatat jumlah kekayaan para aparatur
negara, terutama para pejabat penting.

Adalah Khalifah Umar bin Khaththab's,', setiap

mengangkat pejabat baru ia mencatat sendiri jum-
lah kekayaan mereka. Sebagaimana diriwayatkan
oleh Ibnu Sa'ad (wafat 4oH) dalam bukunya ath-

Thabaqat al-Kubra dari asy-Sya'bi, ia berkata, "Setiap
kali Umar 4$. mengangkat seorang peiabat, beliau
selalu mencatat jumlah kekayaan pejabat tersebut

sebelum diangkat.""
Tujuan pencatatan jumlah kekayaan calon pe-

jabat ini untuk memudahkan pengawasan setiap

pertambahan kekayaannya selama menj abat, serta

memudahkan pengawasan sumber pertambahan
kekayaarurya.

2.2 Pembuktian terbalik
Setelah jumlah kekayaan seorang pejabat dicatat,

maka bila terlihat hartanya bertambah dengan cara

yang tidak normaf pihak yang berwenang berhak
meminta pembuktian terbalik. Pembuktian tery

balik ini telah diterapkan khalifah Umar ',$, pada
masa pemerintahannya. Bahkan bukan sekadar

pembuktian terbalik, Umar 4$- malah memberhen-

Dr. Jaribah al-Haritsi, al-Fiqh al-lqtishadi li Umar bin al-Khath'

thab,t.lm.606.
lilid III, hlm.233.
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tikan salah seorang gubemurnya pada saat melihat
pertambahan kekayaannya dia4ggap tidak normal,
tanpa terlebih dahulu dibuktikan oleh pejabat yang
tertuduh.

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab-
nya al-Mushannaf dengan sanad yang shahih bah-
wa, "Saat Abu Hurairah ai15 Gubernur Bahrain
yang diangkat oleh Umar.$, datang berkunjung ke
kota Madinah, membawa kekayaannya sebanyak
1o.ooo keping uang emas (x42,5 kg emas) ia disam-
but oleh Umar1S, dengan hardikary 'Wahai, mu-
suh Allah dan musuh kitab-Nya apakah engkau
mencuri harta Allah (harta negara)?'Abu Hurai-
ralr. ^*,, Aku bukanlah musuh Allaku juga bukan
musuh kitabNya. Tetapi aku adalah musuh orang
yang memusuhi Allah dan kitab-Nya serta aku
bukanlah penetrri harta Allah.' umar t*, berkata,
'Dari mana uang 1o.ooo dinar engkau dapatkan?'
Abu Hurairah .iS. menjawab,'Kudaku berkembang
biak, hasil usaha budakku naik, dan pembagianku
dari harta rampasan perang menumpuk.'Saat itu
juga, seluruh harta Abu Hurairah 4$, disita oleh
Umar ai$: untuk diselidiki serta Abu Hurairah t*:
dipecat. Lalu Abu Hurairah.,{}i berdo'a, 'Ya Allatu
ampunilah Amirul Mukminin!' Setelah diperiks4
ternyata harta tersebut benar didapatkan oleh Abu
Hurairah 4$.: dengan catayanghalal (bukan korup-
si). Dan Umar 4$: meminta Abu Hurairah,,g: untuk
menjadi gubernur kembali, namun Abu Hurairah
4-l menolaknya."':

2.3 Inspeksi mendadak
Selain pembuktian terbalil dibutuhkan pula ins-
peksi mendadak oleh pihak berwenang agar peja-
bat tersebut tidak dapat menyembunyikan keka-
yaannya yang didapat dengan cara haram.

Suatu saat, Khalifah Umar ai1; berkunjung ke
Syam bersama Bilal bin Rabah 1$, dengan cara
diam-diam. Sesampainya di Syam, Umar dan Bilal
c#. mengunjungi para gubernur secara diam-diam.
Dengan cara Bilal "*, yang mengetuk pintu dan
minta izin, ketika diizinkan masuk maka Umar
,#, juga ikut masuk untuk melihat langsung gaya
hidup para gubernurnya. Dan ternyata Umar
4$. mendapati para gubernurnya hidup dalam
kekurangan pangan dan sandang. Lalu Umar 4{p,

berencana menaikkan gaji para gubernurnya di
Syam, tetapi para gubernurnya yang notabene
adalah para sahabat Rasulullah ffi menolak kenaik-

13 Jilid XI, hlm. 380-381.
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an gaji mereka dari baitul mal.'+

3. PEMBERTAN SANKST I

Sekalipun proses pbngangkatan dan pengawasan
yang diterapkan oleh para pemimpin Islam di masa :r

keemasannya begitu sempuma, tetap saja bagi ,,,

orang yang berjiwa kotor terdapat kemungkinan
untuk melakukan korupsi.

Karena kbrupsi adalah sebuah kejahatan yang
merugikan oranga banyal pencuri harta rakyat,
maka apa hukirman yang dijatuhkan oleh Islam
kepada seorang koruptor? Apakah hukum potong
tangan layal,<nya pencuri harta pribadi? Atau boleh-
kah diterapkan hukum pancung (mati), mengingat
besarnya dampak tindakan kejahatan korupsi yang
terkadang melebihi kejahatan pembunuhan?

3.1 Hukum Potong Tangan untuk Koruptor
Apakah koruptor dapat disamakan dengan pen-
curi? Bila disamakan dengan pencuri, bolehkah di-
jatuhi huluman potong tangan? !

Allah,€ berfirman:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang men-
curi, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembala-

san bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai sik-
saan dari AIIah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana. (QS al-Ma'idah [5]:38)

Firman Allah .€ yang memerintahkan untuk
memotong tangan pencuri bersifat muthlaq (mut-
lak). Tidak dijelaskan berapa batas maksimal harga
barang yang dicuri, di mana tempat barang yang
dicurinya, dan sebagainya. Akan tetapi, kemut-
lakan ayat di atas di-taqyld (diperinci) oleh hadits
Nabi ffi.

Oleh karena ifu, para ulama mensyaratkan be-
berapa hal untuk menjatuhkan hukum potong
tangan bagi pencuri. Di antaranya: barang yang
dicuri berada dalam hirz'tempat yang terjaga dari
jangkauan orang lain'; seperti brankas/lemari yang
kuat yang berada di kamar tidur untuk barang ber-
harga, semisal: emas, perhiasary uang, surat ber-
harga dan lainnya; dan seperti garasi untuk mobil.

1{ Dr. Jaribah al-Haritsi, al-Fiqh al-Iqtishadi Ii Umar bin al-Khath-
thab,hlm.590.
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Bila persyaratan ini tidak terpenuhi maka tidakbo-
leh memotong tangan pencuri. .

Dasamya ialah sabda Nabi ffi saat ditanya oleh
seorang laki-laki dari suku Muzainah tentang hu-
kuman untuk pencuri buah kurma:

,:^;'i+:'^re ,j^LV t4vsig r+i Ulr

1# d)i -ix\t\'?Lil\ # g\+\ :r, oK v)e - (-' ,L
uT)\

" P en cur i b u ah kurm a dar i p ohonny a I alu dib aw a p er -
gi, hukumannya adalah dia harus membayar dua kali
lipat. Pencuri buah kurma dari tempat iemuran buah

setelah dipetik, hukumannya adalah potong tangan,
jika harga kur.+na yang dicuri seharga perisai yaitu:

. tl4 dinar (* t,o7 gram emas)."'s (HR an-Nasa'i dan
Ibnu Majah. Menurut al-Albani derajat hadits ini
hasan.)

Hadits ini menjelaskan maksud ayat yang
memerintahkan potong tangan bahwa barang yang
dicuri berada dalam penjagaan pemiliknya dan
sampai seharga !4 dinar.

Persyaratan ini tidak terpenuhi untuk kasus ko-
rupsi, karena koruptor menggelapkan uang milik
negara yang berada dalam genggamannya melalui
jabatan yang dipercayakan kepadanya. Dan dia ti
dak mencuri uang negara dari kantor kas negara.
Oleh karena itu, para ulama tidak pemah men-
jatuhkan sanksi potong tangan kepada koruptor.

Untuk kasus korupsi, yang paling tepat adalah
bahwa koruptor sama dengan mengkhianati ama-
nah uang/barang yang dititipkary karena korup-
tor dititipi amanah uang/barang oleh negara. Dan
orang yang mengkhianati amanah dengan meng-
gelapkan uang/barang yang dipercayakan ke-
padanya tidaklah dipotong tangannya, berdasar-
kan sabda Nabi ffi:

#
. kepadanya tidaklah dipotong tangannya," (HR at-

Tirmidzi, dihasankan al-Albani.)

Di antara hikmah Islam membedakan antara
hukuman bagi orang yang mengambil harta orang
lain dengan cara mencuri dan mengambilnya de-
ngan cara berkhianat adalah bahwa menghindari
pencuri suatu hal. yang sangat tidak mungkin,
karena dia dapat mengambil harta orang lain yang
dijaga dengan perangkat keamanan aPa pun. Maka
tidak ada cara lain untuk menghentikan aksinya
yang sangat menu$kan tersebut melainkan dengan
menjatuhkan sanksi yang membuatnya jera dan ti-
dak dapat mengulangi lagi perbuatannya karena
tangannya--:yang merupakan alat utama unfuk
mencuri-telah dipotong. Sementara itu, orang
yang mengkhianati amanah uang/barang dapat di-
hindari dengan tidak menitipkan barang kepada-
nya. Dan adalah merupakan suatu kecerobohan
memberikan kepercayaan uang/barang berharga
kepada orang yang tidak Anda ketahui kejujuran-
nya.'u

Maka kejahatan seorang koruptor, sesungguh-
nya bukaii dala kelahatan dia sendiri, melainkan
juga kejahatan orang-yang mengangkat serta mem-
percayakan jabatan penting kepadanya. Ini bukan
berarti seorang koruptor terbebas dari hukuman
apa pun; akan tetapi, dia dapat dijatuhi hukuman
sebagai berikut:

r. Ia wajib mengembalikan uang negara yang di-
ambilnya sekalipun telah habis digunakannya.
Maka hartanya yang tersisa disita oleh negara
dan sisa yang belum dibayar akan menjadi hu-
tang selamanya. Dalilnya ialah sabda Nabi ffi:

n,ri & j.6iu aI Ja,

Kej ahatan koruptor sesungguhnya
bukan saja kejahatan dia sendiri,

melainkan juga kejahatan orang yang
"Orang yang menglhianati amanah yang dititipkan mengangkat serta memPercayakan

jabatan penting kepadanya.
Ini bukan berarti seorang koruptor
terbebas dari hukuman apa pun...

16 Ibnul Qayyim, I'Iamul Muwaqqi'in, jilid II, hlm. 80.

uW...,.;\i,ia, #,LU'('I'

1J Batas minimal barang yang dicuri seharga
1/4 dinar berdasarkan sabda Nabi s:

,n"+\*:V) e) e'f1,;rnr i gf;'i,
"Tidak boleh dipotong tangan pencuri, melainkan barang yang di-
curi seharga 7/4 dinar hingga seterusnya." (HR Muslim)

E.ralah Al Furqon
Tahun ketlgabelas$$ iJfii,i",,n"**.



"Setinp tangan yang mengambil barang orang lain
yang buknn hakny a wajib mennEtggungny a hingga ia

menyerahknn barang yang diambilnya." (HR at-Tir-
midzi. Zaila'iberkata "Sanad hadits ini hasan.")

z. Hukuman ta'zit.
Hukuman ta'zir adalah hukuman yang dijatuh-

kan terhadap pelaku sebuah kejahatan yang sank-
sinya tidak ditentukan oleh Allah ,!€ karena tidak
terpenuhinya salah satu persyaratan untuk men-
jatuhkan hukuman hudud.'z Sementara \tu, hudud
ialah hukuman yang telah dijelaskan Allah dan
Rasul-Nya jenis hukuman serta persyaratannya,
seperti rajam (dllempari dengan batu sampai mati)
atau roo kali cambuk untuk orang yangberuina,
8o kali cambuk untuk orang yang menuduh orang
lain berzin4 4o kali cambuk untuk orang minum
khamar, potong tangan bagi pencuri, qishash (nya-
wa dibayar nyawa) bagi orang yang membunuh
jiw4 hukuman pancung bagi orang yang murtad
dan orang yang memberontak terhadap pemimpin
yang bertaqwa.

Karena kejahatan korupsi serupa dengan men-
curi, tetapi tidak terpenuhi persyaratan untuk di-
potong tangannya, maka hukumannya berpindah
menjadi ta'zir. Jenis hukuman ta'zir terhadap ko-
ruptor diserahkan kepada uIiI amri (pihak yang ber-
wenang) untuk menentukannya, antara hukuman
fisik, harta, kurungary moril, dan sebagainya yang
dianggap dapat menghentikan keinginan orang
untuk berbuat kejahatan:

a) Hukuman fisik
Di antara hukuman fisik adalah:

. Hukuman cambuk. Diriwayatkan oleh Imam
Ahmad bahwa Nabi ffi menjatuhkan hukuman
cambuk terhadap pencuri barang yang kurang
nilainya dari {4 dinar.

. Hukuman kurungan (penjara). Diriwayatkan
bahwa khalifah Utsman bin Affan pemah memen-
jarakan Dhabi bin Al Harits karena dia melaku-
kan pencurian yang tidak memenuhi persyaratan
potong tangan.

b) Hukuman terhadap harta

Hukuman terhadap harta bisa berupa denda de-
ngan membayar dua kali lipat dari nominal harga
barang atau uang negara yang diselewengkannya.
Sanksi ini dibolehkan berdasarkan sabda Nabi ffi
terhadap sebagian kasus pencurian: "Pencuri buah

17 Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, jilid XIL hlm.276.

kurma dari pohonnya lalu dibawa pergL huku-
mannya dia harus rnembayar dua kali lipat." (HR
an-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Hukuman ta'zir ini iliterapkan karena pencuri har-
ta negara tidak memenuhi syarat untuk dipotong
tangannya, disebabkan barang yang dicuri tidak
berada dalam hirz.

Selain sanksi di atas, berbagai jenis hukuman
lainnya yang dianggap memiliki dampak jera bagi
para pelaku korupsi boleh diterapkary seperti
diberhentikan -dari pekerjaan bagi koruptor harta
negara dalam jumlah kecil atau diumumkan di me-
dia massa. ,'

3.2 Hukum mati untuk koruptor
Adapun hukum mati bagi koruptor, tidak diboleh-
kan dalam Islam. Berdasarkan sabda Nabi ffi:

#J\,gX
6rt,:lf*vt '!r\A\,,r,..lltu r]-;16,g_q'

!a;ual_
"Tidak halnl ditumpahkan darah (dibunuh) seornng

muslim yang telah bersyahadat 'La llaha lllal-
lah' dan dia bersyahadat bahwa aku adalah utusan
Allah, kecuali dia melakukan salah satu dari tiga hal:

melakukan zina dan dia adalah seorang yang pernah

menikah, membunuh jiwa orang lain, dan keluar dari
agama lslam (murtad) yang memberontak terhadap
pemimpin yang bertaqwa." (HR al-Bukhari'dan
Muslim)

Hadits di atas menjelaskan bahwa tidak boleh
menerapkan hukuman pancmg kepada seorang
muslim yang melakukan tindak kejahatan apa pun/
kecuali ia adalah pelaku salah satu dari tiga keja-
hatan yang telah disebutkan Nabi S di atas. Dan
pelaku tindak korupsi tidak termasuk salah satu
yang disebutkan Nabi ffi.

Dan juga alasan tidak boleh menerapkan huku-
man mati terhadap koruptor: andaikan ada seorang
mencuri harta negara dari kantor kas negara yang
tidak dipercayakan kepadanya untuk mengurusi-
nya maka ia tidak boleh dibunutu ia hanya boleh
dijatuhi hukuman potong tangan, apalagi seorang
koruptor yang mengambil harta yang dipercaya-
kan kepadany a. Wallahu A' lam.

.ft at .i ii 3i"ri" ,JL'f/\ it j1 S,

.e*-! 'i! ,lu' i;, gl ,itt
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Oleh Ustadz Dr. Muhammad AriFin Badri'r$gir

Syari'at Islam telah mengajarkan kepada pihak yang ditolong a

agar mencerminkan akhlak yang terpuji, sehingga ia tetap dapat
menjaga keluhuran martabatnya dan membalas uluran tangan

saudaranya dengan cara-carayang luhur pula. i

ADAB PERTAMAiJIDAK BERUTAI{G KECUALI BItA

MERASA MAMPU METUI.IASINYA

Di antara syari'at yang diajarkan kepada umat-
nya agar mereka dapat berlaku baik pada utangnya
ialah bersikap proporsional (sedang-sedang) dalam
kehidupannya. Hidup sederhana, 'dan tidak ber-
lebih-lebihan, dan senantiasa membelanjakan harta
kekayaan dengan penuh tanggung jawab. Dengan
demikian, kita tidak membelanjakan harta kekaya-
an kita dalam hal yang kurang berguna atau sia-sia,

apalagi diharamkan, sebagaimana kita juga akan ter-
hindar dari sikap "besar pasak daripada trarrg" .

\ fre" i s i j A p \'tX iiy ;ii 3

@",E:or:i*sK s
Dan orang-orang yartg apabila membelanjakan (har-

tanya), merekn tidak berlebih-Iebihan, dan tidak pula
kikir, dnn adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah
antarayang demikian. (QS al-Furqan lz5l:67)
Al-Qurthubi al-Maliki ';iE' berkata, "Ada tiga

pendapat tentang maksud dari larangan berbuat is-
r af (b erlebrttJebihan) dalam membelanj akan harta :

Pendapat pertama: Membelanjakan harta dalam
hal yang diharamkan; dan ini adalah pendapat
Ibnu Abbas,r.Sj.

Pendapat kedua: Tidak membelanjakan dalam
jumlah yang banyak; dan ini adalah pendapat Ibra-
him an-Nakha'i.
Pendapat ketiga: Mereka tidak larut dalam kenik-
matan, bila mereka makan maka mereka makan
sekadamya dan dengan (niat) agar kuat dalam
menjalankan ibadah, dan bila mereka berpakaian
maka sekadar untuk menufup aurabrya, sebagai-

mana yang dilakukqn oleh sahabat Rasulullah ffi;
dan ini adalah pendapat Yazid bin Abi Habib."

Selanjutnya al-Qurthubi menimpali ketiga
penafsiran ini dengan berkata, "Ketiga penafsiran
inibenar, karena mernbelanjakan dalam hal kemak-
siatan adalah diharamkan Makan dan lerpakaian
hanya untgk bersenang-senang dibolehkan, tetapi
bila dilaktikafi agar kuat menjalankan ibadah dan
menutup aurat maka itu lebih baik. Oleh karena
itu, Allah ffi memuji orang yang melakukan dengan
tujuan yang utama, walaupun selainnya adalah di-
bolehkaru tetapi bila ia berlebih-lebihan dapat men-
jadikannya pailit. Pendek kata, menyisihkan seba-
gian harta itu lebih utama."

Adapun maksud dari "Tidak kikir dalam mem-
belanjakan harta", maka para ulama tafsir memiliki
dua penafsiran:

Penafsiran pertama: Tidak enggan untuk menunai-
kan kewajibary misalnya zakat dan lainnya.

Penafsiran kedua: Pembelanjaan harta tersebut ti-
dak menjadikannya terhalangi dari menjalankan
ketaatary sebagaimana halnya orang yang hanyut
dalam berbelanja di mal, sampai lupa untuk
mendirikan shalat. (Ahkamul Qur'an oleh al-Qur-
thubi 31452)

Bila Anda telah menempuh hidup sederhana, ti-
dak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta,
juga tidak kikir, niscaya Anda akan terhindar dari
lilitan utang yang memberatkan.

Saudaraku, bila Anda amati kebanyakan orang
yang terlilit utang dan ia tidak kuasa untuk melu-
nasinya, biasanya akibat dari sikapnya yang tidak
proporsional dalam membelanjakan harta benda-
nya. Ia membeli berbagai keperluan yang tidak
penting dan dengan harga mahal, bahkan tidak ja-

$& ii,f'"'.".n"0",",



rang ia membelanjakan hartanya dalam hal-hal ha-
ram. Bahkan bila merasa keua4gannya tidak men-
cukupi, ia tidak canggung untuk berutang kepada
orang lairy tanpa memikirkan bagaimana caranya
mengembalikan (melunasi) utangnya tersebut.
Tentu pola pembelanjaan harta benda semacam
ini tidak dibenarkan dalam Islam. Sikap seperti ini
menurut sebagian ulama adalah salah satu bentuk
upaya merusak harta orang lairu dan pelakunya di-
ancam dengan kebinasaan.

3"2'ixt.s3iu;rii!j.rogt i6i si v
l&t );::\ W)t l L-;, E\ ,ys,

"Barangsiapa yang mengambil harta orang lain, se-

dangkan ia berniat untuk menunaikannya, niscaya
Allah akan'"'lnemudahkannya dalam menunaikan
harta tersebut. Dan barangsiapa mengambil harta
orang lain sedangkan ia berniat untuk merusaknya,
niscaya Allah akan membinasakannya." (Riwayat al-
Bukhari)

Karena itu, hendaknya kita tidaklah berutang
kecuali bila benar-benar membutuhkan dan merasa
mampu unfuk melunasinya. Sebab, utang terasa
manis pada saat menerimanya, tetapi pahit dan
berat pada saat hendak melunasinya. Dahulu para
ulama salaf menyatakan:

u ,,Irit ;y +t\i{tqr5 ,illr F ,ptY
1H'j

"Tidaklah kegundahan karena memikirkan piutang
menghampiri hati seseorang, melainkan akan menyir-
naknn sebagian dari aknl sehatnya dan tidak akan per-
nah pulih kembali."

Saudaraku, inilah hikmah dari sikap Nabi S
yang sering sekali berlindung dari lilitan utang:

,ju13 r{rr i;rV;;tt Jr't€;*jv';Siv
Es s:: v'.,Ss ok t* \t\. tr1\'rt

"Ya Rasulullah, (mengapa) betapa sering engkau
berlindung dari utang yang melilit dan memberat-
kan?" Beliau menjawab, "Sesungguhnyn seseorang
bila telah terlilit oleh utang yang memberatkan, bila
berbicara maka ia berdusta dan bila berjanji maka ia

ingkar. " ( Mutt afaq' Alaih)

ADAB I(EDUA: BERTEKAD BUTAT UNTUK METUNASI

PIUTAI'IG DENGAN SEPENUHNYA DAil TIDAK

MENUNDA.NUNDA PEMBAYARAN.

Syari'at Islam adalah agama yang luhur dan
senantiasa mengajarkan setiap hal yang luhur pula.
Sebagaimana Islam juga memerangi setiap hal yang
dapat merusakkan keluhuran jiwa umatnya.

Di antara,hal yang dilarang dalam syariht Islam
karena merupakan cdrminan dari jiwa tercela ialah
membalas susudengan air tuba. Bila saudara Anda
telah mengulurkan tangannya dengan memiutang-
kan sejumlah uang kepadaAnda, maka tidak layak
bagi Anda ;untuk mengkhianati kepercayaannya
dengan mengingkari atau menunda-nunda pem-
bayaran haknya, padahal Anda telah mampu untuk
menunaikannya.

Mungkin saja Anda beralasan bahwa mumpung
ada peluang bisnis yang sangat menguntungkary
sedangkan kreditur belum butuh kepada dana ini,
maka lebih baik saya investasikan dahulu, agar
lebih banyak mendatangkan keuntungan. Sauda-
raku, ini *Ce!n bisikan setan, agar Anda semakin
bertambah haii semakin terjebak dan merasa berat
untuk melunasi utang Anda. Bisikan semacam ini
akan terus dibisikkan kepada Anda dan tidak ada
hentinya. Setiap hari peluang bisnis pasti ada yang
baru dan menggiurkan Anda. Bila bisikan ini Anda
turuti maka tidak menutup kemungkinan kesusah-
an akan kembali menghampiri Anda. Ulah Anda
yang kurang terpuji ini mungkin saja menjadi ala-
san bagi Allah,iE untuk menimpakan kembali kesu-
sahan kepada Anda.

S;-6 ,U&?r-ri \\9ry"4,P
" P enunda-nundaan or an g y ang telah b erkecukup an
adalah perbuatan zalim, dan bila tagihanmu dipindah-
kan kepada ornng yang berkecukupan maka hendak-
ny a ia pun menurutiny a. " (Muftafaqun' Alaih)

Begitu tercelanya perilaku ini sehingga Rasu-
lullah ffi menjadikannya sebagai tindak kejahatan
yang pelakunya layakuntuk dihukumibaik dengan
hukuman fisik atau lainnya.

*st'4-#,trtWa'
"Penundaan orang yang telah berkelapangan adalah
tindak kezaliman yang menjadikan pelakunya layak
untuk dihukumi (fisiknya) dan dilanggar kehormatan-
ny a. " (Riw ayat al-Bukhari)

_*
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€-!-)lasL.-'rhil
Hukuman fisik berupa dipenjarakan hingga

didera dengan cambuk, hingga ia menunaikan
tanggungan utangnya. Pelanggaran kehormatan
dengan cara menyampaikan perilakunya ini ke-
pada pihak yang berwenang atau orang lain yang
mampu memberikan tekanan kepadanya sehingga
pada akhimya ia menunaikan tanggungan utang-
nya. (Baca Fathul Bari oleh Ibnu Hajar 5/62.)

Bila Anda telah mengetahui bahwa penundaan
adalah perbuatan zalim maka waspadalah, jangan

. sampai kezaliman ini menjadi penyebab kurang
lancamya rezekiAnda:

'^i"1#1r, 331\(Hj#r ot
"sesungguhnya seseorang dapat saja tercegah dari
rezekinya akibat dari dosa yang ia kerjakan." (Riwa-
yat Ahmadi$nu Majah, al-Hakim, dll.)

Bahkan bila penundaan pelunasan utang diser-
tai dengan niat tidak baik maka dosa dan hukuman-
nya pun semakin berat. Masa depan yang suram di
dunia dan akhirat akan menjadi bagiannya.

ADAB KETIGA: BERSIKAP BAIK DATAM PETUNASAN

UTANG

Bila Anda telah menyadari bahwa saudara Anda
sang kreditur telah memberikan uluran tangannya,
maka sudah sepantasnya lah bila Anda berperilaku
baik tatkala melunasi piutangnya. Perilaku baik
dalam proses pelunasan utang dapat diwujudkan
dalam beberapa hal:
o Tepat waktu dan tidak menunda-nund4 sebagai-

mana telah dijelaskan di atas.

Memberikan- iambahan baik tambahan yang se-
jenis dengan piutang atau dalam bentuk lain.
Tambahan:ini bila tidak dipersyaratkan pada saat
akad utant piutang berlangsung, dan aias dasar
inisiatif debitur sendiri, maka ini adalah sikap
yang terpuji dan tidak termasuk riba.

as:ar M,b\ i;,',t\ Ebg! *i r
tLr&*t u)$ '\341 ,Ft,v

,,,;=1t-S;j, ga ii eYrUi;G,assar
'ilkJ qi C ,J\ii ,€ib r)\ ,.J\'€j

.r.Ul tqo, 
'btl!L- 

rrLi :JLis,(e\5j Y-,V

.7\53'#i
Abu Rafi' t$,mengisahkanbahwa pada suatu saat Ra-

sulullah ffiberutang seekor anak unta dari seseorang,

lalu dntanglah kepada Nabi ffi unta-unta zakat, maka

b eliau memerintahkan kep ada Abu Rafi' untuk meng-
ganti anak unta yang beliau utang dari orang terse'
but. Selangbeberapa saat, Abu Rafi'kembali menemui
beliau dan berkata, "Saya hanya mendapatkan unta
yang telah genap berumur enam tahun." Maka Rasu-
lullah ffi bersabda kEadanya, "Berikanlah unta itu
kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah orang
yang paling baik pada saat melunasi utangnya."
(Muftafaqun 'Alaih)

Melunasi utang sesegera mungkin, walaupun be-
lum jatuh tempo.

Dan tidak lupa, bila Anda tidak kuasa untuk
melakukan ketiga hal di atas maka saya yakin'
Anda kuasa untuk melakukan hal ini, yaitu me-
ngucapkan terima kasih dan mendo'akan kebaik-
an untuknya berdasarkan dalil:

\t5p iF |rb-gr6tr"Qt1-- U

tLtt i;Xi6),rl L-';\ u:,
'^b !tt,.s3iu;rif L-.rg\ jvi si e

" Barangsiapa y ang mengambil harta orang lain, sedan-

gknn ia berniat untuk menunaiknnnya, niscaya Allah
akan memudahkannya dalam menunaikan harta terse-

but. Dan barangsinpa mengambil harta orang lain se-

dangkan ia berniat untuk merusaknya, niscaya Allah
akan membinasakanny a. " (Riwayat al-Bukhari)

Saudaraku, ketahuilah bahwa bila Anda ber-
tekad bulat untuk melunasi piutang Anda kepada
yang berhak menerimanya, niscaya Anda mendapat
pertolongan dan kemudahan dari Allatu sebagai-
mana ditegaskan pada hadits di atas, dan juga pada
hadits berikut:

F"l r ^ir & T 5;titt e 
^\'oL' '&\iiz|r:*

"Sesungguhnya Allah senantiasa menyertai orang
yang berutang hingga ia melunasi utangnya, selama

utangnya itu tidak dibenci Allah." (Riwayat Ibnu
Majatg ad-Darimi, al-Hakim, al-Baihaqi, dan di-
nyatakan sebagai hadits shahih oleh al-Albani)

Masihkah ada alasan untuk menunda-nunda
pembayaran utang?

$S f5,I'"t.,,n"0",".



fr'#i1j,;tipir; r&\Av
',t:3UK

"Barangsiapa yang telah berbuat kebaikan kEadamu
m aka b al aslah keb aikanny a, BiIa engkau tidak memiliki
sesuatu y ang dapat digunaknn untuk membalas kebaik-

annya, maka do'aknnlah kebaikan untuknya hingga

engkau merast telah cukup membalas kebaikannya

tersebut." (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dan
dinyatakan sebagai hadits shahih oleh al-Albani)

MungkinkahAnda merasa susah unfuk meman-
jatkan do'a kebaikan bagi orang-orang yang telah
berjasa dengan mengulurkan tangannya untuk
Anda?

ADAB KEEMPAf': M0H0N PERTOTONGAN KEPADA

AttAH TA'ATA UNTUK DAPAT METUNASI UTANG

Saudaraku, sebagai bagian dari keimanan Anda
kepada Allah Ta'ala ialah meyakini bahwa Allah
Maha Kuasa. Tiada daya dan upaya selain apayang
Allah karuniakan kepada Anda. Segala yang Allah
kehendaki untuk terjadi pasti terlaksana dan segala
yang tidak Dia kehendaki pasti tidak akan terlaksa-
na. Demikianlah ikrar yang senantiasa Anda ucaP-
kan melalui bacaan:

"Tiada upaya dantiada daya selain atasknrunia Allah."

Keimanan ini sudah sepantasnya untuk menyer-
tai setiap aktivitas kita selama hidup di dunia ini.
Betapa tidak, kita hidup dalam kerajaan Allah dan
kekuasaan-Nya, sehingga tidak mungkin kita kua-
sa untuk melakukan sesuatu yang tidak Allah ke-
hendaki. Oleh karena itu, di antara do'a yang sering
diucapkan oleh Rasulullah ffi ialah:

,W;isJi:,'^A+\; .il jA'i Fil\
Xi; &i4\t!.r?\

"Ya AIIah, tiada kemudahan selain yang Engkau jadi-
kan mudah, dan Engkau berkuasa untuk menjadikan
y ang kesusahan menj adi mudah. "

Saudaraku, bila keimanan ini telah menyatu de-
ngan denyut nadi kita maka tentu kita pun senan-
tiasa merasa butuh kepada pertolongan Allah Ta'ala.
Kalaulah bukan karena pertolongan dan bantuan
Allatu niscaya segala urusan kita menjadi susah.

kdlah yang mendasari Nabi ffi untuk mengajar-
kan kepada umatnya agar memohon pertolongan
kepada Allah dalam upayanya melunasi tanggun-
ganutangnya: -

JLtu$tyiUJ6 k.*,(lt ii
$ w,',y iw.Gt\sdiK" :y -y.+

6K i M, &\ J;,'et* tW i)ilt
tjuLfir ;f3l 'Eu:'re E b A{L

ol 
' 1

e\s,*vf ,u)qGxr s' '#.gV:FAW
Pada suatu hari seorang budak taki-Iaki mendatangi
Sahabat Ali bin.Abi Thalib "i$- lalu ia berkata, "Wa-
hai Amirul Mukminin, sesungguhnya sayn merasn

keberatan untuk membayar tebusan diri saya, maka-

nya saya mohon bantuan kepada engkau. Mende-
ngar kilahan ini, Sahabat AIi ',#,berkath kepadanya,
"Sudikifrungkau aku ajari bacaan do'a yang pernah
diajarkan oleh Rasalullah ffikepadaku, yang dengan

do'a ini, andai englau rnenanggung utang sebesar

Gunung Shir niscaya Allah akan memudahkanmu
un tuk melun as iny a. U c apkanl ah :

ji,!.i) t;'lSiF'i ei3AVr,4>4€{1 ;tr
AV:*AW

'Ya Allah, Iimpahkanlah kecukupan kepada kami de-

ngan rezeki-Mu yang halal dari memakan harta yang
Engkau haramkan, dan cukupkanlah kami denghn ke-

murahan-Mu dari mengharapkan uluran tangan se-

lain-Mu. "' (Riwayat Ahmad dan at-Tirmidzi, dan
dinyatakan sebagai hadits hasan oleh al-Albani)

Demikianlah etika seorang muslim yang benar-
benar mencerminkan keimanan dan ketaqwaannya:
bijak dalam membelanjakan hartany4 menghormati
hak saudaranya, membalas uluran tangan sauda-
ranya dengan yang serupa atau lebih baik, dan ber-
tawakal serta memohon bantuan kepada Allah Ta'ala.

Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesemt
patan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan
mohon maaf bila ada khilaf dan kesalahan.Wallahu
a'lamu bish shawab.[]
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Fiqih Oakwah

"Dakwah" adalah mengajak
umat manusia kepada jalan
Allah agar manusia mengikuti
ajaran-Nya. Sementara itu,
hati manusia berat menerima
kebenarary bahkan sebaliknya
kebatilan sangat ringan di hati
mereka. Oleh sebab ifu, seorang

da'i harus memperhatikan objek
dakwah dan uslub (metode)

yang dipakai'stipaya beratnya
kebenaran tidak ditambah
dengan beratnya uslub.

edudukan pemimpin dan rakyat tidaklah
sama. Karena ifu, dalam mendakwahi
keduanya diperlukan uslub yang berbe-
da. Masyarakat secara umum terkadang

cukup didakwahi, misalnya: "shalatlah hai sauda-
ra" dalam ceramah atau khutbah di masjid yang
didengar oleh masyarakat sekitar. Akan tetapi,
uslub semacam ini bisa jadi berat bagi para pembe-
sar. Mereka ingin diingatkan secara rahasia tanpa
ketahuan oleh siapa pun, bahkan sebagian mereka
berharap semoga tidak ada yang menasihati me-
reka agar leluasa menuruti hawa nafsu.

Bisa jadi seorang rakyat tatkala mendengar ce-
ramah dia berkata: "da'i tersebut menasihatiku"
atau "ceramah tersebut mengenai diriku, semoga
aku kembali kepada kebenaran, semoga Allah
membalas kebaikannya karena mengingatkanku
dari kelalaian". Akan tetapi, seorang pemimpin
kemungkinan berkata: "da'i itu menyakitiku, me-
nyinggung perasaanku dan menyebarkan aibku di
hadapan rakyat, ceramah itu mencelaku dan meru-
sak kehormatanku, semoga Allah menjauhkannya
dariku". Kalau rakyat cukup dengan mengajaknya
kepada yang makruf dan melarangnya dari ke-
mungkaran maka pemimpin harus melalui muqa-
ddimah yang dapat menarik hatinyo seperti: "hai
raja hai pembesar negeri, hai pemimpin ini dan
itu, bagaimana menurutmu jika Allah dan Rasul-
Nya memerintahkan atau melarang ini dan itu".

$S f5l;'"'n",,n"0",".

Mendal<wahi
Para Pemimpin

Ustadz Abdurrahman al-Buthoni,+iir{it

RASU tU t tAll'1[g M E il DA KWA H I PARA Pt lrl I ltl Pl ll
Rasulullah S merrgajarkan kepada kita manhaj

dakwah secara umum dan kepada para pemimpin
secara khusus baik dengan perkataannya maupun
perbuatannya. Rasulullah S mendakwahi para
raja pembesat, dan pemimpin baik secara lang-
sung ataupun melalui utusan mereka atau ufusan
beliau ffi secara langsung maupun melalui surat.
Di antaranya adalah dakwahnya kepada Raja He-
raqlu pemimpin Romawi. Isi surat tersebut:

"Dari Muhammadhamba Atlah d.an Rasul-Nyake-
pada Heraqlu pemimpin Romawi. Keselamatan bagi
y ang mengikuti hiday ah. Masuklah Islam, lumu nkan
selamat. Masuklah lslam, Allah akan memberimu pa-
hala dua kali (karena imannya kepada Nabi Isa M
danNabi Muhammad ffi), Dan jika engkauberp,a-
ling makn dosa seluruh rakyatmu engkau tanggung."
(HR al-Bukhari)

Rasulullah ;tS melakukan dakwah bil-hikmah
bukan dakwah teror, menakut-nakuti, dan me-
ngancam.

Ada beberapa pelajaran dari uslub dakwah Ra- .

sulullah ffi tersebut, di antaranya:

r. Rasulullah ffi menyebut nama dan alamatnya
dengan jelas, tidak seperti dakwah sebagian ahli
teror yang menyembunyikan nama dan alamat,
atau yang disebut dengan istilah "surat kaleng".



z. Rasulullah S menyebut nama raja dengan ge-
lamya.
Sebagian orang menyangka bahwa ini pujian
dan sanjungan kepada ahli kebatilan dan orang
kafir. Akan tetapl, itu prasangka yang keliru.
Rasulullah S tidak menyanjung orang kafir,
namunbeliau {$ menempatkan manusia sesuai
dengan kedudukannya. Berbeda antara sebutan
"tuan yang mulia dan terhormat" dengan sebut-
an "pembesar kaumnya".Kata "mulia" atau
"terhormat" artinya mulia dalam agama Allah
€, mulia di mata manusia dan di sisi Allah,J8.
Adapun kata "pembesar" atau "pemimpin"
sebatas realita duniawi bahwa dia memang se-

bagai pemimpin kaumnya.
Umat manusia menyukai kalimat yangbaik dan
membenci.ftalimat yang tidak baik, sedangkan
maksud dakwah agar menyentuh hati; lalu
bagaimana jika dakwah kita sampaikan dengan
uslub yang melukai hati, misalnya: "hai Heraqlu
budak Romawi yang hina", tentu dia akan lari.
Oleh karena itu, tatkala membaca surat Rasu-
lullah S di atas, Heraqlu memuliakannya.

3. Rasulullah S mendorong manusia kepada ke-
baikan dengan pahal4 ridha Allah, dan Surga
bukan janji duniawi belaka seperti janji hizbi-
yyah bid'iah: memberantas kemiskinary mem-
berantas korupsi, menciptakan lapangan kerja,
pembangunan merata adil dan makmur, ke-
amanan dan kesejahteraan sosial, dan segudang

ianji duniawi yang fana. Rasulullah ffi men-
gatakan: "Masuklah Islam, kamu selamat" dan
tidak mengatakan: "Negerimu akan kaya-raya"
atau "Rakyatmu akan semakin memuliakan-
mu". Dan Rasulullah S tidak mengatakan:
"Jika tidak masuk Islam kamu akan digulingkan
dan dikudeta atau disaingi oleh partai politik
lainnya".

4. Rasulullah;ffi dan para sahabat memegang ama-
natr, jujur tidak berkhianat; yaitu Rasulullah ffi
mengirim surat kepada raja Romawi lewat sa-
habatnya dan ditunaikan dengan baik tidak khi
anat, misalnya membawa dan menyembunyikan
bom lalu diledakkan di tengah mereka atas
nama jihad dan bom bunuh diri. Na'udzubillah
dari kejahilan dan semangat tanpa ilmu; ke-
napa mereka menyebut bunuh diri yang haram,
adzabnya terus berlanjut, senantiasa dia menyik-
sa dirinya dengan benda yang dia pakai untuk
bunuh diri tersebut hingga hari Kiamat mereka
namai dengan "iihad". Pernahkah Rasulullah ffi

dan para sahabat +,S memahami dan melakukan
jihad seperti itu? Tidakkah mereka mengetahui
bahwa para sahaba t,,;i*, y ang menceburkan diri
dalam peperangan yang berkecamuk dan ma-
suk di tengah barisan musuh yang sangat ketat
dan kemungkinan tidak selamat dalam keadaan
menebaskan pedangnya kepada musuh segala
arah dan menghalangi serangan musuh dengan
perisainya lalu terbunuh, adalah dibunuh oleh
musuhbukan membunuh diri sendiri? Dan juga
bahwa niat dan tujuan sahabat yang melakukan-
nya untuk memerangi dan membunuh musuh
bukan untuk membunuh diri sendiri?! Tidakkah
mereka mengetahui bahwa ada seorang yang
ikut berperang bersama Rasulullah ffi; orang
itu terlihat sangat berani dan maju paling de-
pan hingga sebagian sahabat mengaguminya,
tetapi kata Rasulullah: "dia ahli neraka" sebab
tatkala orang ini lukaluka dan tidak sabar me-
nahan sakit maka dia bunuh diri. Inilah siahrya
semangat tanpa ilmu, dia akan berijtihad sesuai
dengan hawa nafsu tanpa taufiq dari Allah €,
sebab Allah,*E menghukumnya sesuhi dengan
kejelefannya tatkalidia tidak mengikuti ilmu
hidayah dari Allah maka Allah menjauhkannya
dari taufiq.

Sekali lagi harus dipahami, hai orang-orang
yang menghalalkan bom bunuh diri, bahwa para
sahabat #iS, mati terbunuh di tangan musuh atau
karena luka-luka di medan perangbukan lewat
tangan mereka sendiri. Seandainya seorang yang
memakai baju besi dan topi baja memiliki pedang
dan perisai lalu maju di tengah barisan musuh de-
ngan niat syahid tanpa menghunuskan pedangnya
ke arah musuh dan tanpa menggunakan perisainya
untuk melindungi dirinya dari serangan musuh lalu
dia mati terbunuh maka orang ini disebut bunuh
diri, lantas bagaimana dengan seseorang yang
merancang bom diletakkan di dadanya lalu pergi
menuju kerumunan orang yang di sana terdapat
muslim bahkan jelas-jelas yang mereka tuju adalah
polisi muslim karena menganggap mereka sebagai
thaghut (setan) atau pelindung para thaghut.

PARA PEMIMPIl.I BUKAiI PANGKAT SEGATA

KEJEtEKAl'l

Sebagian kalangan menganggap bahwa peme-
rintah merupakan sumber dan pangkal semua
kejelekan dan bahwasanya sumber segala kebaik-
an berasal dari para pemimpin. Memang benar
bahwa jika pemimpinbaik maka akanbaik pula

rdtd E
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yang dipimpinnya, demikian pula jika pemimpin
tidak baik maka tidak baik pularakyat yang di-
pimpinnya. Benar bahwa kebaikan yang datang
dari para pemimpin sangat banyak sebagaimana
kejelekan yang datang dari mereka juga sangat
banyak. Akan tetapi, mereka bukan sumber segala
kejelbkan dan segala kebaikan. Sesungguhnya
sumber segala kejelekan berasal dari Iblis dan para
setan bala tentaranya yang mengakar pada.jiwa se-
tiap manusia baik pemimpin maupun rakyat. Dan

. sumber segala kebaikan adalah Kitabullah dan
sunnah Nabi-Nya yang dipelajari dan diamalkan
oleh setiap jiwa baik pemimpin maupun rakyat.

' Jika pokok permasalahan ini kita pahami maka
kita tidak salah dalam berdakwah sehingga men-
curahkan segala tenaga dan upaya untuk memper-
baiki politik da4 para pemimpin atau kalau tidak
menyerang mereka dengan
hujjah "merekalah sumber
segalanya" dan meninggal-
kan dakwah tauhid yang
digariskan oleh Allah dan
para rasul-Ny a y ar.g mana
dakwah ini ditujukan kepa-
da setiap manusia bahkan
memulai dari rakyat sebe-
lum pemimpin. Padahal,
dakwah tauhid itulah yang

menentang pemerintah dan berani
mengkritik dan menyebaf{u gskan

kesalahannya, mereka adalah

Sebagian da'i ditipu oleh setan
bahwa semakin dia berani

jhdikan pokok dakwah adalah dakwah puasa dan
haji bukan dakwah tauhid?

Apakah apabila Rasulullah ffi berdamai de-
ngan Quraisy dan Yahudi lantas kita jadikan po-
kok dakwah kita dakwah perdamaian danbukan
dakwah tauhid? Apakah jika Rasulullah ffi dan
para sahabatnya kht ruj (keluar) fi sabilillah untuk
menyebarkan dakwah Islam lantas kita jadikan po-
kok dakwah kita adalah khuruj dan mengabaikan
dakwah tauhid? :

tro

DAKWAH YANG SAIAH TETAPI MENGGIURKAN

Dakwah yang ditegakkan oleh sebagian kelom-
pok hizbiyyah pada zaman sekarang mengutama-
kan dakwah politik dan melawan pemerintah
dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Al-
lah, adalah dakwah yang salah. Kita tidak memuji

dan menyetujui praktik
kebanyakan para pe-
mimpin saat ini, tetapi
ketidakridhaan kita ti-
dak boleh mer{geluarkan
kita dari dakwah yang
haq. Para pemimpin,
sebagaimana manusia
lainnya, bisa benar dan
bisa salah. Namuru ke-

mujahid dan pemberani...

dilakukan oleh Nabi Nutu Ibrahim, Musa,Isa, Mu-
hammad - alaihimush shalatu wassalam. Mereka
mendakwahi kaumnya sebelum para pembesar.
Nabi Musa iHE mendakwahi Bani Israil sebelum
Fir'auru Rasulullah ffi mendakwahi Abu Bakar,
Khadijatr, Zaid, Ali, Bilal keluarga Yasir, dan ma-
syarakat Quraisy sebelum para pemimpin Arab
dan dunia.

Seperti itu jelasnya dakwah Nabi kita dan
semua para nabi, lalu kenapa kita mendengung-
dengungkan dan menghabiskan waktu untuk ber-
juang dalam dakwah politik hanya berhujjah de-
ngan syubhat hujjah yaitu Rasulullah ffi memiliki
dan penguasa negeri islam Madinah?! Tidakkah
mereka mengetahui bahwa terbentuknya negara
Islam Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah ffi
adalah hasil dan buah dari dakwah tauhid dan bu-
kan buah dan hasil dakwah politik. Apakah setiap
apa yang dimiliki dan dilakukan oleh Rasulullah
ffi kita jadikan sebagai pokok dakwah paling
utama dan mengesampingkan dakwah kepada
tauhid? Sehingga apabila Rasulullah ffi melakukan
jihad maka kita jadikan pokok dakwah adalah ji-
had bukan dakwah tauhid? Apakah jika Rasulullah
i[$ melakukan ibadah puasa dan haji lantas kita

salahan mereka tidak boleh kita ingkari dengan
cara yang salah. Kemungkaran mereka tidak boleh
kita hilangkan dengan cara yang mungkar.

Rasulullah ffi sangat sanggup untuk mem-
bunuh Abu Jahal tatkala menyiksa dirinya dan
sahabatnya; begitu pula, beliau ffi sangat mampu
untuk membunuh Abdullah bin Ubay tokoh mu-
nafiqin yang banyak merusak Islam dari dalam;
menghancurkan kehormatan beliau ffi tatkala
menuduh istri beliau Aisyah 'l*,betbtatzina;
akan tetapi, Rasulullah ffi tidak melakukannya.
Ini menunjukkan bahwa dakwah menegakkan
kebenaran dan menghilangkan kemungkaran
berdasarkan syari'at Allah bukan berdasarkan
perasaan semata.

Sebagian da'i ditipu oleh setan bahwa sema-
kin dia berani menentang pemerintah dan berani
mengkritik dan menyebarluaskan kesalahan me-
reka termasuk mujahid dan pemberani bahkan ;
adayang mengklaimnya paling jujur, shalih, dan
ikhlas.

(Disarikan dariUsus Manhaj Salaf fi Dalqtah oleh
Syaikh F aw az as-Suhaimi dan Manhaj ul Anbiay a' fi
Dakwah llallah oleh Syaikh Rabi'al-Madkhali, dan
lainnya.)

$S ;;T;'"'n",,n"0",".



PEI.IUIIS DAN PENERBIT BUKU INI

Buku ini ditulis oleh Muhammad Idrus Ramli
dan diterbitkan oleh Bina Aswaja, Surabaya ce-
takan ketujufu Rajab 433 Hlluni zorz M.

PENUtIS MENGINGKARI',A[TAH DI LANGIT"

Penulis berkata di dalam hlm. 16:

Allah juga Maha Suci dari tempat dan arah. Allah ada tan-
pa tempat.

Dia juga berkata di dalam hlm. r8:

Tidak jarang, kaum Wahabi menggunakan ayat-ayat Al-

Qur'an untuk membenarkan keyakinan mereka, bahwa
Allah bertempat di langit. Akan tetapi dalil-dalil mereka
dapat dengan mudah dipatahkan dengan ayat-ayat Al-

"ts

Membedah Syu bhat-Syubhat:

"Buku Pintar BerdebaG*

Qur'an yang sama.

Kami katakan:
Tidak syak (ragu.) lagi bahwa bahwa penulis

telah terpengaruh dengan pemikiran Mutazilah
yang menolak sifat-sifat Allah seperti istiwa' dan
yang lainnya. Ini menyelisihi manhajAhlus Sunnah
wal Jama'ah yang menetapkan semua sifat yang
tsabitah (sah) bagi Allah dg.

Yang shahih adalah bahwa 'Allah bersemayarh
di atas 'Arsy di atas semua makhluk-Nya". Al-
Qur'ary hadits shahitu dan fitrah yang bersih ser-
ta cara berpikir yang sehat adalah dalil-dalil yang
qath'i (pastt) yang mendukung kenyataan bahwa
Allah berada di atas 'Arsy:

Dengan Wahabi"
lJstadzAbu Ahmad Arif Fathul Ulum bin Ai"rmad Saifullah

Di antara karakteristik ahli bid'ah dari masa ke masa, bahwasanya mereka selalu mencela
dan mencoreng citra Ahli Sunnah wal Jamahh untuk menjauhkan umat dari al-haq. A1-

Imam Abu Hatim ar-Razi $iia,berkala, "Ciri ahli bid'ah adalah mencela ahlil atsar." (Ashlu

Sunnah hlm. z4)

Al-Imam Abu Utsman a6h-Shabuni'li)E, berkata, -Tanda yang paling jelas dari ahli bid'ah
adalah kerasnya permusuhan mereka kepada pembawa;Sunnah Rasulullah ffi. Mereka me-
lecehkan dan menghina Ahli Sunnah dan menamakan Ahli Sunnah dengan Hasyawiyyah,

Jahalatu Dhahiriyyah, dan Musyabbihah." (Aqidah Salaf Ashabul Hadits hlm. 116)

Di antara deretan buku-buku 'hitam'yang mencela ulama Sunnah adalah Buk'u Pintar
Berdebat Dengan Wahabi yang beredar belakangan ini. Buku ini penuh dengan banyak cer-

caary kedustaan, tadlis (manipulasi), dan pengkhianatan ilmiah terhadap Dakwah Salafiyyah.

Mengingat kitab ini telah menyebar di kalangan kaum muslimin-bahkan banyak dija-
dikan rujukan oleh para pemasar bid'ah-maka untuk menunaikan kewajiban kami dalam
nasihat kepada kaum muslimin dan membela dakwah yang haq, dengan memohon per-
tolongan kepada Allah akan kami paparkan telaah kritis terhadap buku ini agar menjadi
kewaspadaan dan peringatan bagi kita semua.
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o Allah Ta'ala berfirman:

Qtsicpi*iFgi
Allah Yang Maha Pengasih itu beristiwa' di atas
'Arsy. (QS Thaha [zo]:5)

Keterangan bahwa Allah bersemayam di atas 'Arsy
terdapat dalam tujuh surat, yaitu: al-Nnf. [7]: 54,
Yunus [ro]: 3, ar-Ra'd l5rl: z, Thaha [zol:5, al-Furqan
lz5l:59, as-Sajdah lzzf:4, dan al-Hadid [59]:4.
Para tabi'in menafsirkan istiwa' dengan "naik dan
tinggi", sebagaimana diterangkan dalam hadits
al-Bukhari (hhat Syarh al-'Aqidah al-Wasithiyyah,
asy-Syaikh al-Fauzan hlrl:.. 73-75 cet. Maktabah al-
Ma'arif).

o Dan Allah Tg'ala berfirman:

$,{( P,. J+r" J "r-ai 4} &'t;
Apakah kalian merasa aman terhadap "Yang di lan-
git" bahwa Dia akan menjungkirbalikkan bumi ber-
samakalian? (QS al-Mulk 167l: r6)

Menurut Ibnu Abbas 't5,,, yang dimaksud dengan
"Yang di langit" adalah Allatu seperti disebutkan
dalam kitab Tafsir Ibnul lauzi.

o Dan Allah Ta'ala berfirman:

Mereka takut kepada Tuhan mereka yang (ada) di atas

mereka. (QS an-Nahl [16]: 5o)

Rasulullah ffi mi'raj ke langit ketujuh dan ber-
dialog dengan Allah serta diwajibkan untuk
melakukan shalat lima waktu. (Muttafaqun 'alaih)

Rasulullah ffi bersabda, "Kenapa kamu tidak
mempercayaiku, padahal aku ini dipercaya oleh
Allah yang ada di langit?" (Muttafaqun'alaih)

Di dalam Shahih Muslim (no. Slil bahwa ada
seorang jariyah (budak. perempuan) penggem-
bala kambing ditanya oleh Rasulullah #, "Di
manakah Allah?" Jawab budak perempuary "Di
atas langit." Beliau bertanya (lagi), "Siapakah
aku?" ]awab budak itu, "Engkau adalah Rasu-
lullah." Beliau bersabd+ "Merdekakan ia, karena
sesungguhnya ia mukminah (seorang perem-
puan yang beriman)."

Ef'ui:'bj'w"

' Al-Imam Malik, ketika ditanya tentang masalah
istiwa' (tingginya) Allah tfis di atas'Arsy-Nya ber-
kata, "Istiwa' (Allah) sudah sama dipahami, dan
bagaimana (hakikaQnya tidak diketahui, sedang-
kan mengimaninya adalah wajib, dan bertanya ten-
tang bagaimana (hakikat) Allah ber-istiwa' adalah
bid'ah.' (Lihat Mukhtashar al:Uluw oleh al-Imam
adz-Dzahabi hlm. r4r.)

Al-Imam,Abdullah bin Mubarak '$iia' berkata,
"Kita mengetahui bahwa Tuhan kita berada di atas
langit,yang tuj"ly ber-istiwa' di atas'Arsy-Nya; ter-
pisah dari makhluk-Nya. Kami tidak mengatakan
seperti apa yang dikatakan oleh Jahmiyyah." (Li-
hat Mukhtaskar aI:UIuar oleh al-Imam adz-Dzahabi
hlm. r5r.)

Al-Imam al-Atrza'iffiberkata, "Kami dan para
Tabi'in mengatakary'Sesungguhnya Allah penye-
butannya di atas'Arsy-Nya dan kami mengimani
apa saja yang terdapat di dalam Sunnah."' (Lihat
Mukhtashar al-'Uluw oleh al-Imam adz-Dzahabi
hlm. r38.)

Al-Imam Abu Hanifah '$$E' berkata, "Barang-
siapa yang mengatakan 'Saya tidak tahu apakah
Tuhan saya b€rada di langit atau bumi'berarti dia
telah kafir." (Lihat -Mukhtashar al-'Uluw oleh al-
Imam adz-Dzahabi hlm. 136.)

Al-Imam Ibnu Khuzaimah '+Xi5 berkata, "Ba-
rangsiapa yang tidak menetapkan sesungguh-
nya Allah Ta'ala di atas 'Arsy-Nya Dia istiwa' di
atas tujuh langit-Nya maka ia telah kafir dengan
Rabbnya..." (Diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam
kitab Ma'rifah Ulumul Hadits hlm. 84 dengan sanad
yang shahih)

KEDUSTAAN.KEDUSTAAN PEN UtIS

Penulis berkata di dalam hlm. 9o:

Misalnya Abdul Muhsin Al-Abbad dari Madinah me-
nganggap Al-Albani berfaham Murji'ah. Hamud Al-Tuwaiji-
ri dari Riyadh menilai Al-Albani telah mulhid (tersesat)...

Kami katakan:
Demikianlah penulis telah membuat kedustaan

yang besar yang diketahui oleh setiap orang yang
memiliki perhatian terhadap perikehidupan para
ulama, penulis telah melecehkan para ulama Sun,'
nah dan membuat kebohongan-kebohongan atas
mereka.

Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad sangat meng-
hormati Syaikh al-Albani sebagaimana Syaikh al-
Albani juga sangat menghormati beliau. Syaikh
Abdul Muhsin al-Abbad tidak pernah menuduh

S$ fJ;:1,'u".,n"0",",



Syaikh al-Albani Murji'ah bahkan beliau berkata:
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"Beliau Syaikh al-Albani termasuk para ulama yang
menonjol yang menghabiskan umur mereka di dalam
pengabdian kepada Sunnah, berdakwah ilallah, mem-
bela aqidah salaf, memerangi bid'ah, dan membela

sunnah Rasul ffi." (Tarjamah Syailfu al-Albani dari
www.albani.org dan lihat juga buku kami Barisan
Ulama Pembela Sunnah Nabawiyyah hlm. r7z cet.
kedua)

Demikian juga Syaikh Hamud at-Tuwaiiiri san-
gat menghormati Syaikh al-Albani dan beliau men-
gatakan tentang Syaikh al-Albani:

,b :p\,qj3lt t"'e - o'ir - +-qJ'ir

flrO,;el&kvy.
"Syaikh al-Albani sekarang adalah lambang dari
Sunnah, mencela beliau akan memudahkan cela pada

Sunnah." (Sirah al-Allamah Hamud bin Abdullah at-
Tuwaijiri hlm. 14 dan lihat juga buku kamiBarisan
Ulama Pembela Sunnah Nabawiyyah hlm. 165 cet.
kedua)

BID?H HASANAH MENURUT PENUTIS

Penulis berkata di dalam hlm. 36:

Dalam acara itu saya menjelaskan, bahwa pembagian

bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah,

merupakan keharusan dan keniscayaan dan pengamalan
sekian banyak hadits Rasulullah yang shahih dan terdapat
dalam kitab-kitab hadits yang otoritatif (mu'tabar) Karena

meskipun Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya sebaik-

baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk
adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam.
Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-ada-
kan dan setiap bid'ah adalah sesati'(HR Muslim: 862)

Ternyata Rasulullah juga bersabda: "Barangsiapa yang
memulai mengerjakan perbuatan baik dalam lslam, maka

dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang
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mencontoh perbuatan itu, tanpa mengurangi pahala

mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang memulai ke-

biasaan buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya, dan
dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa menguran-
gi dosa mereka sedikit pun." (HR Muslim: r or 7)

Dalam hadits perta1na Rasulullah menegaskan bahwa se-

tiap bid'ah adalah sesat.Tetapidalam hadits kedua, Rasu-

lullah menegaskan pula, bahwa barangsiapa yang memu-
lai perbuatan baik dalam lslam maka ia akan mendapat-
kan pahalanya dn pahala orang-orang yang melakukan-
nya sesudahnya: Dengan demikian, hadits kedua jelas

membatasijangkauan makna hadits yang pertama "kullu

bid'atin dhalalah" (setiap bid'ah adalah sesat) sebagai-

mana dikatakan oleh lmam An-Nawawidan lain-lain.

Kami katakan:
Demikianlah penulis berusaha melegalkan

bid'ah hasanah dengan menyebarkan pemahaman
yang keliru tentang hadits "Man Sanna fil Islam
Sunnatan Hasanatan..." (Barang siapa yang memulai
men ger j akan p erbuat an b aik... ) padahal tidak ada per-
tentangan antara kedua hadits tersebut. Hal ini di
ada tiga fiwaban
r. Karena Nabi ffi menyatakan "Man sqnnafil Islam"

yang artinya "Barangsiapa berbuat dalam Is-
lam", sedangkanbid'ati tidak termasuk dalam Is-
lam; kemudian beliau ffi menyatakan "sunnatan
hasanatan" yang berarti "sunnah yang baik", se-

dangkan bid'ah bukan yang baik. Tentu berbeda
antara berbuat sunnah dan mengerjakan bid'ah.

z. Kata-kata "Man sanna" bisa diartikan pula "Ba-
rangsiapa menghidupkan suatu sunnah", yaifu
sunnah yang telah ditinggalkan dan pemah
ada sebelumnya. |adi kata "sanna" tidak berarti
membuat sunnah dari dirinya sendiri, melainkan
menghidupkan kembali suatu sunnah yang telah
ditinggalkan.

3. Ada juga jawaban lain yang ditunjukkan oleh sa-

bab wurud (sebab timbulnya) hadits di atas, yaitu
kisah orang-orang yang datang kepada Nabi ffi
dan mereka itu dalam keadaan yang amat sulit.
Maka beliau menghimbau kepada para sahabat
untuk mendermakan sebagian dari harta me-
reka. Kemudian datanglah seorang Anshar de-
ngan membawa sebungkus uang perak yang
kelihatannya cukup banyak, lalu diletakkannya
di hadapan Rasulullah ffi. Seketika itu berseri-
serilah wajah beliau dan bersabda, "Siapa yang
memulai memberi contoh kebaikan dalam Islam
maka ia mendapat pahala perbuatannya dan pa-
hala orang-orang yang mengikuti (meniru) per-
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buatannya itu."
Dari sini dapat dipahami bahwa arti "sanna"

ialah melaksanakan (mengerjakan), bukan berarti
membuat (mengadakan) suatu sunnah. Jadi, arti
dari sabda beliau "Man sanna fil Islami sunnatan
hasanatan" yaifu: "Barangsiapa melaksanakan sun-
nah yang baik dalam Islam", bukan membuat atau
mengadakannya karena yang demikian ini dilarang
berdasarkan sabda beliau "Kullu bid'atin dhalalah".
(Lihat nl-Ibda' f Kamalisy Syar'i uta Khatharil Ibtida' .)

MENOI.AK I{ADITS SHAHI H

Penulis di dalam hlm. zt-zz menyebutkan ha-
dits ]ariyah yang diriwayatkan oleh al-Imam Mus-
lim di dalam Shahih-nyazlTo:

rrf c" i6-su-1Jr d &J\t iill
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"Lalu beliau bertanya kepada budak wanita tersebut,
'Di manakah Allah?' Budak itu ntenjawab, 'Di lan-
git.' Beliau bertanya, 'Siapakah akuT' Dia menjawab,
'Engkau adalah utusan Allah.' Beliau bersabda, 'Be-

baskanlah dia, karenn dia seorang wanita mukminah."'

Kemudian penulis berkata:

Ada tiga tinjauan berkaitan dengan hadits yang Anda se-

butkan. Pertama dari aspek kritisisme ilmu hadits (naqd

al-hadits) Hadits yang Anda sebutkan menurut para ula-
ma tergolong hadits mudhtarib (hadits yang simpang
siur periwayatannya), sehingga kedudukannya menjadi
lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah. Kesimpangsiuran
periwayatan hadits tersebut, dapat dilihat dari perbedaan

setiap perawi dalam meriwayatkan hadits tersebut. Ada
yang meriwayatkan Nabi tidak bertanya dimana Allah.
Akan tetapi Nabi bertanya, apakah kamu bersaksi bahwa
tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan
Allah.

Kami katakan:
Demikianlah, untuk melegalkan pemikiran

sesatnya bahwa Allah tidak di langit penulis telah
berani menolak hadits yang disepakati keshahihan-
nya oleh para ulama. Syaikh Muhammad Nashirud-
din al-Albani $E' berkata "Hadits ini disepakati
keabsahannya oleh para ulama muslimin semenjak
dahulu hingga sekarang dan dijadikan hujjah oleh
imam-imam besar, seperti Malik, asy-Syafi'i, Ah-
mad, dan lainnya. Dan dishahihkan oleh Muslim,
Abu'Awanah, Ibnul ]arud, Ibnu Khuzaimatu Ibnu
Hibbaru dan orang-orang yang mengikuti mereka

dari para pakar dan sebagian mereka adalah para
penakwil, seperti al-Baihaqi, al-Baghawi, Ibnul
Jauzi, adz-Dzahabi, (Ibnu Hajar) al-Asqalani, dan
lainnya. Lantas, bagaimana pendapat seorang mus-
lim yangberakal terhadap orang jahil dan sombong
yang menyelisihi para imam dan pakar tersebut
bahkan mencela lafal (yang diucapkan) Nabi ffi
yang telah dishahihkan oleh para ulama tersebut?!"
(Silsilah aI- Ahadits ash-Shahihah r I tr)

Al-Imam al-BaihaQi'i'iE' mengatakan, "Hadits
ini shahih. Dikeluarkan oleh Muslim." (al-Asma'
w ash Shifat hlm.'532-533 )

Al-Imam adz-D zahabi'itE' berkata, " Hadits ini
shahih. Dikeluarkan oleh Muslim, Abu Dawud, an-
Nasa'i, dan imam-imam lainnya dalam kitab-kitab
mereka dengan memperlakukannya sebagaimana
datangnya tanpa takwil dan tahrif." (al-'Uluzn lil
'Aliyyil'Azhim ilz+q)

Al-Hafizh Ibnu Hajar '$E' mengatakary "Hadits
shahih. Diriwayatkan oleh Muslim." (Fathul Bari
a3bsq

Sepanjahg pengetahuan kami, tidak ada satu
pun dari ,iflu4u sunnah yang menyebutkan bahwa
hadits tersebut adalah mudhtarib, maka penulis
telah melakukan pelemahan hadits dengan dalih
dari kantongnya sendiri atau membeo kepada para
jahmiyyah yang sesat!!

BERARGUMEN DENGAN HADITS TEMAH

Penulis berkata di dalam hlm. ro:

Sebagai penegasan bahwa Nabi yang telah wafat, dapat
mendoakan orang yang masih hidup, adalah hadits beri-
kut:

,,itt , \., ,'Jl , 
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"Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda:'Hidupku'
lebih baik bagi kalian. Kalian berbuat sesuatu, aku dapat
menjelaskan hukumnya. Wafatku juga lebih baik bagi
kalian. Apabila aku wafat, maka amal perbuatan kalian

ditampakkan kepadaku. Apabila aku melihat amal baik
kalian, aku akan memuji kepada Allah. Dan apabila aku

melihat sebaliknya, maka aku akan memintakan ampun
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kalian kepada Allahi" (HR al-Bazzar, tgz5\

Kami katakan:
Ini adalah hadits yang lemah. Ia diriwayatkan

olehal-Bazzar di dalam Musnad-nya 513o8 dari Yu-
suf bin Musa dari Abdul Majid bin Abdil Azizbin
Abi Rawwad dari Sufyan dari Abdullah bin Saib
dariZadzan dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi ffi
bersabda:

-L
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" Sesungguhny a Allah memiliki malaikat Sayy ahin
(yang berkeliling) di bumi. Mereka menyampaikan
salam dari umatku kepadaku." Abdullah berkata,
"Dan Rasulullah ffi bersabda, 'Hidupku lebih baik
bagi kalian. Kalian berbicara dan kami berbicara ke-

pada kalian. Wafatku juga lebih baikbagi kalian. amal
perbuatan kalian ditampakkan kepadaku. Apabila aku
melihat amal baik kalian, aku akan memuji kepada

Allah. Dan apabila aku melihat sebaliknya, maka aku

akan memintakan ampun kalian kepada Allah."'

Al-Bazzar 'iiW' berkata, "Dan hadits ini, (bagian)
akhirnya kami tidak mengetahui diriwayatkan dari
Abdullah kecuali dari jalan dengan sanad ini."

Abdul Aziz bin Abi Rawwad telah sendirian
di dalam meriwayatkan hadits ini dari Sufyan ats-
Tsauri dengan tambahan "Hidupku lebih baik bagi
kalian...", dia telah diselisihi oleh banyak dari para
perawi yang tsiqah dari para sahabat Sufyan ats-
Tsauri yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan
tanpa tambahan di atas.

Para perawi yang tsiqah tersebut adalah: Yahya
al-Qaththaru Abdurrahman bin Mahdl Waki'bin
Jarrah, Ibnul Mubarak, Abdufiazzaq bin Ham-
mam, Mu'adz al-'Anbari, Muhammad bin Yusuf
al-Firyabi, Abdullah bin Numair, Zaidbin Habbab,
Ubaidullah bin Musa, Abu Nu'aim, Fudhail bin
'Iyadh, Muhammad bin Katsir, dan Abu Ishaq al-
Fazari, yang total jumlah mereka ada 14 orang (ri-
wayat mereka ada di dalam Sunan an-Nasa'i 3143,

Musnad Ahmnd !452 danyang lainnya, lihat Silsilah
Ahadits Dha' ifah: 975 drr F atawa Haditsiyyah zl 4).

Maka riwayat Abdul Majid bin Abi Rawwad
adalah mungkar, dia dilemahkan oleh Abu Hatim
Ibnu Sa'ad, AbuZut'ah, Daruquthni, dan yang lain-
nya.

Hadits ini dilemahkan oleh alrUjluni di dalam
Kasyful Khafa' il442, al-Hafizh al-'Iraqi di dalam
Mughnil Isfm zf :.o5r, dan Ibnul Qaisarani di dalam
Ma' rifat Tadzkir ah 3 I e5o.

Syaikh al-Alba'ni $E'berkata, "Dan kesimpulan-
nya bahwa hadits ini adalah lemah dengan seluruh
jalan-jalannv a." (Silsilah Dhn' ifuh zl +o6)

Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i 'iiV.'berkata,
"Hadits ini termasuk kemungkaran Abdul Ma-
jid bin Abi Rawwad." (Arsip Multaqa AhIiI Hadits
zl32fl

Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini menyebutkan
bahwa hadits ini mungkar secara matan dengan
dalil hadits yang Muttafaq'Alaih dari Ibnu Abbas
q$9. bahwasanya Rasulullah M bersabda:

c,li 3i E#,gl b )Vt-,Lw iyr',t\
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"Ingat, sesungguhnya beberapa orang dari umatku
akan didatangkan IaIu mereka diambil ke golongan
kiri, aku berkata, 'Wahai Rabb, (mereka itu) sahabat-

sahabatku.' Dikatakan,'Sesungguhny a engkau tidak
tahu apa y ang mereka buat-buat sepeninggalmu."'

Hadits ini merupakan dalil bahwa Rasulullah ffi
tidak mengetahui amalan-amalan umat beliau
setelah beliau wafat. (Lihat F ataw a Haditsiyy ah z I 6. )

PENUTUP

Inilah yang bisa kami sampaikan kepada para
pembaca tentang jawaban-jawaban terhadap syub-
hat-syubhat buku ini. Sebetulnya masih banyak hal-
hal lain dari syubhat-syubhat buku ini yang perlu
dijelaskary tetapi insya Allah yang telah kami pa-
parkan di atas sudah bisa memberikan peringatan
kepada kita tentang bahaya buku ini. Semoga Allah
selalu menjadikan kita termasuk orang-orang yang
mendengarkan nasihat dan mengikutinya. Amin.
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Ustadz Abdurrahman a1-Buthoni'+i,tsg

Kekasih Allah diuji dengan
kejahatan musuh yang mengha-
langi dari jalan Allah ,!€. Semen-
tara itu, musuhnya yaitu Iblis
dan bala tentaranya diuji dengan
keshalihan dan jihad wali-wali
Allah melawan tipu daya me-
reka.

Allah,€ menciptakan Adam
seorang nabi dan wali Allah
sebagai bapak manusia dan
menciptakan Iblis musuh-Nya
sebagai bapak bangsa jin.

Allah € menjadikan anak
turunan dari keduanya ada yang
mukmin shalih mengikuti bapak
manusia dan ada yang kafir dan
durhaka mengikuti bapak jin
agar sempuma ujian dari-Nya
yaitu diciptakannya hidup dan
mati sebagai ujian siapa yang
paling baik amalnya.

Seluruh syariht perintah dan
larangary halal dan haram, pa-
hala dan dosa janji surga dan
neraka ditujukan kepada dua
umat tersebut. Oleh karena itu,
kisah yang paling banyak dalam
al-Qur'an adalah kisah kedua-
nya, Adam SW dan Iblis.

Adam iW sebagai bapak ma-
nusia adalah seorang nabi yang
shalih, tetapi anak cucunya ter-
bagi menjadi dua, muslim dan

K'*h
NABI ADAM

ry
Allah $8 menciptakan wali "

dari kekasih-kekasih-Nya dan
menciptakan musuh terlaknat

adalah untuk menguji
keduanya.

M

kafir. Dan Iblis sebagai bapak jin
musuh Allah dan sumber segala
kejelekan, tetapi anak cucunya
terbagi menjadi dua, ada yang' shalih mengikuti bapak man'usia
dan ada yang kafir mengikut*
bapaknya.

Al-Qur'an penuh dengan
kisah pergolakan antara kedua
makhluk ini; yang satu berusaha
menyesatkan, sedang yang satu-
nya melawan dan berusaha agar
selamat dari tipu dayanya;yang
satu berusaha menuju keridhaan
Allah dan melawan musuhnya,
sedang yang satu berusaha
sekuat tenaga menghalanginya
agar menjadi temannya dalam
adzab.

AttAH .€ MTUCI PTRKAN ADAM

Allah dengan nama dan sifat-
Nya "al-Khaliq" terus mencip-
takan makhluk sesuai dengan
kandungan hikmah-Nya tanpa
butuh kepada makhluk-Nya.

Sebaliknya, semua makhluk
butuh dan bergantung kepada-
Nya, hingga Allah menciptakan
Adam dan anak cucunya dan
dimuliakan di atas kebanyakan
makhluk-Nya. Firman Allah C6:

+ 1o
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S esun g guhny a Aku menj adikan
di bumi seornng khalifuh. (QS al-
Baqarah [z]:3o)

"Khalifah" artinya pengganti,
yaitu menggantikan umat seb-e-

lumnya dari makhluk ciptaan
Allah € yang tidak kita ketahui
kecuali oleh Allah J6.

Umat tersebut menumpah-
kan darah di permukaan bumi;
oleh karena itu, para malaikat
mengatakan " apakah Engkau
menciptakan di bumi orang yang
menumpahkan darah" (QS al-
Baqarah [z]:3o).

Ini karena pengagungan para
malaikat kepada Rabb Sang
Pencipta, barangkali akan men-
ciptakan makhluk yang jelek
seperti makhluk tersebut. Atau,
kemungkinan, Allah ffi menga-
barkan kepada mereka tentang
apa yang akan dilakukan oleh
anak cucu Adam berupa keru-
sakan dari para pelaku kejahat-
an maka Allah,€ menjelaskan
kepada mereka " sesungguhny a

Aku mengetahui apa yang tidak
kalian ketahui" (QS al-Baqarah
[z]:3o).

"Khalifah" juga bermakna se-
bagian menggantikan sebagian
yang lairy yaitu ada yang lahir
dan ada yang meninggal dunia.

fi$ f#:'"'n",,n"0,*



Allah $# mengabarkan ke-
pada para malaikat tentang
terciptanya Adam sebagaimana
mengabarkan sesuatu yang
agung sebelum terjadinya, maka
para malaikat bertanya untuk
mengetahui hikmah dari ciptaan
tersebut bukan untuk menging-
kari dan merendahkan Adam
dan anak cucunya.

Para malaikat berkata, "Ya
Allatu jika mereka diciptakan
untuk ibadah kepada-Mu, maka
inilah kami senantiasa beribadah
kepada-Mu tiada henti dan tidak
pemah bermaksiat kepada-Mu."
Maka Allah menjelaskan,'Aku
mengetahui maslahat yang ban-
yak dalam penciptaannya yang
tidak kalian ketahui, yaitu akan
ada di antara mereka para nabi
dan rasul, shiddiqun dan para
syuhada serta wali-wali kekasih
Allah."

PROSES PENCIPTAAN ADAM 
',UWAllah $d maha kuasa untuk

menciptakan sesuafu hanya de-
ngan kalim at " kun" (jadilah)
dan jadi apayang dikehendaki-
Nya. Akan tetapi, Allah dengan
hikmah-Nya menciptakan
makhluk tertentu dengan proses
dan waktu-baik singkat atau
tidak - tergantung hikmah dan
keagungan-Nya.

Adam tW diciptakan dari
tanah (thin atauturab) atau dari
sari pati tanah liat yang basah
(sulalah) atau dari lumpur yang
bau (hama'in masnun) atau dari
tembikar yang bunyi jika dipu-
kul (shalshalin kalfakhar). .

Dengan demikian maka tam-
pak bahwa asal ciptaan Adam
2@ dari satu materi yaitu tanah
dan tidak bermacam-macam
sebagaimana yang disangka oleh
sebagian kalangan mengenai
ayat-ayat tentang asal ciptaan
Adam i$$ yang tampaknya
berbeda-beda.

Maka sesungguhnya pencip-
taanAdam iW melalui proses
sebagai berikuf tanah kering
lalu dibasahi sehingga menjadi
lumpur yang bau, maka apabila
dikepal atau diperas dengan
tangan akan keluar sari patinya
dari sela-sela jari tangan lalu di-
keringkan sehingga jika dipukul
dengan sesuatu maka akan men-
imbulkan bunyi atau suara.

UJIA}I BAGI IBTIS ATAS

PENCIPTAAN ADAM i)W J

Adam il@ merupakan sebab
kecelakaan besar bagi Iblis kare-
na kesombongannya.

Iblis yang sebelumnya shalih
bersama para malaikat ahli iba-
dah, namun dengan ujian akan
jelas orang yang tulus imannya
dengan yang menyembunyjkan
sesuatu dalam dadanya.

Ini pelajaran sangat berharga
bagi ahli ibadah di mana ter-
kadang seseorang melakukan
ibadah karena terpaksa atau
karena malu atau karena tujuan
dunia tertentu atau sekadar ke-
biasaan dan sebagainya. Maka
orang semacam ini biasanya tat'
kala mendapat ujian akan jelas
kejujuran dan kemunafikannya.

Tatkala Iblis melihat Allah
memuliakan Adam i)W maka
terbakar rasa hasad ingin
menjatuhkanAdam iW dan
meninggikan dirinya sendiri.
Dia lupa bahwa yang melebih-
kan Adam dari dirinya adalah
Allah yang Maha Adil dan Maha
Bijaksana yang memberikan
karunia-Nya kepada siapa yang
berhak dan dikehendaki-Nya
tanpa menzhalimi siapa pun.

Iblis ingin membahagiakan
dirinya dengan mengangkat
kedudukannya dari Adam }W,
tetapi justru menghinakannya.

Dia lupa bahwa kemuliaan se-

seorang berasas pada kepasrahan

terhadap putusanAllah dan ti-
dak menentang keputusan-Nya.

Dia lupa kalau yang dimak-
siati dan ditentang adalah Dzat
yang menciptakan dirinya.

Seandainya benar-benar
dirinya lebih mulia daripada
Adam }P8, tetap haram baginya
untuk sombong membang-
gakan diri dan merendahkan

' orang lain, lalu bagaimana jika
kenyataannya Adam ilW lebih
mulia daripadanya.

Tanah yang lunak semakin
banyak jumlahnya semakin ba-
nyak manfaatnya, sedangkan api
hanya bermanfaat jika sedikit
dan jika berlebihan maka berba-
haya lagi membinasakan.

Iblis lupa bahwa malaikat
iauh lebih mulia daripada diri-
nya, mereka tunduk sujud me-
ngarnalkan perintah Allah tanpa
menentang apalagi sombong.

Dia juga salah karena
melakukan kias tanpa dalil yaitu
menganggap bahwa asalnya
yaitu api lebih baik daripada asal
Adam ?Wyaitu tanah.

Maka tidak mengherankan
jika para pengikut Iblis dari ka-
langan orang-oran g kahr, sebab
utama kesesatan mereka adalah
melakukan kias (analogi).

Mereka mengiaskan Allah
,€ dengan makhluk sehingga
menyamakan-Nya dengan
sekutu selain-Nya di dalam
beribadah

Mereka mengiaskan perintah
Allah dengan perintah makh-
luk sehingga tidak menaati dan
memaksiati-Nya

Mereka mengiaskan nabi de-
ngan manusia biasa sehingga :i
mereka dustakan sebagaimana
mendustakan manusia biasa.

Mereka mengiaskan syari'at
Allah dengan perkataan para
dukun dan tukang sihir sehing-
ga mereka mengafirinya.

-e- a!
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Mereka mengiaskan kehidu-
pan akhirat dengan kehidupan
dunia sehingga mereka tidak
mengimaninya.

Oleh karena itu, ulama me-
ngatakan bahwa asal pokok ke-
sesatan manusia adalah melaku-
kan kias secara batil.

HUKUM MENGINGKARI

I PENCIPTAAN ADAM }.W
' Tidak mengherankan jika

, paham kekafiran datangnya dari
orang-orang kafir. Akan tetapi,
yang mengherankan adalah
sebagian kaum muslimin ter-
penglruh bahkhh menerima dan
meyakini kebatilan yang datang
dari orang-orang kafir termasuk

, pengingkaran terhadap pencip-
taan Adam ilW dari tanah.

Berkata Syaikh Abdurrah-
man as-Sa'di'l$lts+ "Muncul
di zaman akhir ini kelompok
binasa zindiq (munafik kafir)
mengingkari semua apa yang
dibawa oleh para nabi. Mereka
mengingkari wujud pencipta
(Allah) dan tidak meyakini dan
menetapkan kecuali ilmu alam
yang dapat mereka tangkap
dengan indra. Maka atas dasar
mazhab yang sangat sesat jauh
dari hakikat kebenaran syari'at
dan akal ini, mereka menging-
kari Adam }St dan Hawa dan
apa dikisahkan oleh Allah dan
Rasul-Nya tentang keduanya.
Mereka menyangka bahwa ma-
nusia berasal dari hewan yaitu
kera atau yang mirip dengan
kera lalu mengalami perubahan
evolusi hingga menjadi manusia
seperti sekarang. Mereka ini ter-
tipu oleh teori yang salah yang
dibangun di atas prasangka akal
semata yang asalnya rusak lalu
meninggalkan semua ilmu yang
benar khususnya yang dibawa
oleh para Rasul.

Benarlah firman Allah ,€ un-
tuk mereka:

Bahwa harta kekayaan alam
yang nampak maupun berupa
barang tambang Allah tunduk-
kan buat Adam }$, dan inileh
makna sujudnya malaikat ke-
pada Adam tW.

Jika demikian maka alQu/an
berubah dari hidayah dan rah-
mat penjelas segala sesuatu
menjadi rumus dan lambang
belaka yang terserah musuh Is-
lam berbuat semaunya terhadap
al-Qur'an.

Ini adalah kedustaan besar.
Cukuplah bagi seorang mukmin
membaca Kalamullah untuk
membantah perkataan batil ini
dan bagi mukmin yang shahih
tidak mungkin meninggalkan
iman dan Kitabullah demi
mengikuti kesesatan dan keja-
hilan ini yang penuh dengan ke-
jahilan dan menjadikan pelaku-
nya bodoh.

IBRAH

Dalam kisah tersebut terdapat
banyak faedah, di antaranya:

TEhMNEEN

r. Seorang yang shalih tidak
boleh sombong karena ke-
sombongan merupakan sebab
kesesatan dan penyimpangan
yang dapat mengeluarkan se-
seorang dari keshalihan.

z; Pentingnya ikhlas untukAllah
dalam beramal tanpa mera-
hasiakan di dalam dada dari
niat-niat yang bersifat duniawi

" sehingga menghalangi taufiq
Allah. Sebab, tatkala Iblis ahli
ibadah bersama para malaikat
tetapi menyembunyikan sifat
hasad dalam dirinya maka
terhalang dari taufiq untuk is-
tiqamah di atas kebenaran dan
menghalanginya dari taubat
kepadaAllah.

3. Betapa gampangnya kebatilan
diterima oleh jiwa manusia.
Mereka meninggalkan ilmu
yang datang dari para Rasul
dari al-Qur'an dari Jibril rW
dari Allatu dan menggantinya
dengan ilmu yang datang dari
Darwin dari akalnya.

4. Hendaknya para guru tidak
mengajarkan teori Darwin
sesat ini. Bahkan kewajiban
mereka mengingkari dan
mertjelaskan kebatilannya.
Adapun sebaliknya, mereka
mengajarkannya dan meya-
kini sebagai kebenaran tanpa
diingkari, maka sesungguh-
nya ia rnerupakan musibah
besaf karena Slasanya seorang
guru menyaring paham yang
ada terutamayangdatang
dari kelompok-kelompok
Islam yang dianggapnya
sesat,lalu kenapa dia tidak
menyaring yang datang dari
orang kafir. Sebagian mereka
bahkan berani mengkritik
al-Qurhn dan Hadits tetapi ti-
dak mau mengkritik apa yang
datang dari orang kafir.

(Qashashul Anbiya' oleh Syaikh
Abdurrahman as-Sa'di: zr-26)

A$\uea\

Tatkala datang kepada mereka
para Rasul dengan membawa
keterangan yang jelas mereka
bergembira dengan ilmu yang
ada pada mereka maka berlakulah
hukuman kepada mereka sebab :1

penghinaan mereka. (QS Ghafir
[4o]:83)

Pemikiran rusak ini menjalar
kepada sebagian kaum muslimin
z€unan sekarang hingga menaf-
sirkan sujudnya malaikat kepada
Adam iW adalah tunduknya

. apa yang ada di alam ini kepada
Adam iW.
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{Jstadz :Abu,,Faiz,r$}rolaht}ddfur bin MudaSim

Hnislffi
, ,iffiu-*E: Sang Penyimpan

seorang yang meninggal dunia
dari kalangan kaum muslimin,
maka beliau bertanya, 'Apakah
Sahabat Hudzaifah bin al-Yaman
(.;ejr,) ikut menshalatkan jena-
zah tersebut ataukah tidak?" sila
mereka menjaw ab " y a" maka
lJ mar,*. pun ikut menshalatkan.
Namun, bila mereka menjawab
"tidak" maka Umar ai$ pun tidak
ikut menshalatkan jenazah terse-
but karena khawatir bahwa ia
adalah termasuk orang munafik
sehingga Hudzaifah.$, tidak ikut
menshalatkan."3

Kedua: Beliau adalah sahabat
terdekat Nabi ffi

Hudzaifah bin al-Yaman ,;$.1

adalah sahabat terdekat Rasulullah

M. ual itu terbukti pada banyak
hadits bahwa Hudzaif.ah 49 me-

pun'

M
1
,) 3 Lrhat Suwar min Hayati Shnhabahhlm.35.

riiiiiiliis##*#!*Sffi ffi $S${.ffi *$#*ffi iffi ,#

Rahasra Rasulullah M i

dalah Abu Abdillah gudzaifah bin al-Yaman al-Abasi, sang penyimpan rahasia Rasulullah ffi, mu-

suh utama orang-orang munafik, kekasih'setia dan sahabat terdekatnya Rasulullah {$.
Hudzarfahbin aWamanadalah penyimpan j awabanpermasalahan umat ini, terutama yang berkenaan

dengan fitnah dan ujian yang menimpa umat ini.Jalan keluar dari gejolak fitnah akhir zaman telah beliau

rekam dengan baik langsung dari narasumber aslinya, yaitu seorang yang tidak berbicara darihawa nafsu-

nyamelainkandariwahyuyang.diwahyukankepadanya,

Rasulullah it# telah mensinyalir dalam banyak haditsnya ujiaR'dan bala yangbakalmenimpa umat ini
dan beliaujuga telah menyebutkan solusinya. Semoga Allah € selalu meryagakita dari setiap fitnah baik

yang tampak maupun yang tersembunyi.

KEUTAMAAN BETIAU

Pertama: Beliau adalah
penyimpan daftarnama-
n€una orangmunafikyang
dirahasiakan oleh Rasulullah ffi

Pasca-Perang Tabuk, tatkala
Rasulullah ffi hendak kembali
ke Madinah, sekelompok orang
munafik ingin memanfaatkan
kesempatan dalam kesempitan.
Mereka ingin membunuh Nabi

ffitatkala sedang lengah, namun
gelagat mereka segera diketahui
oleh Rasulullahffi, sehingga me-
reka mengurungkan niat tersebut,
lalu Rasulullah ffi menyebutkan
daft ar nama-nama o rang munafik
tersebut hany a kepada Sahabat
Hudzaifah bin al-Yaman tJ*,, dan
Rasulullah ffi berpesan untuk ti-
dak mengab arkanny a kepada siapa

Edlsl 3
Tahon ketlgabelas

Ketika ada seseoran gbertany a
kepada Sahabat Ali bin Abi rhalib
{$ tentang Sahabat Hudzaifah

4ip., beliau (Ali {S!.:) menjawab,
"Beliau (gudzaifah ;*,) adalah
sahabat Rasulullah M yangpaling
mengetahui tentang orang-orang
munafik."'

Sampai-sampai Sahabat Umar
b in Khathth ab .$, memberanikan
diri bertanya kepada Hudzaifah
r&,, " w ahai Hudzaifah, apakah

aku termasuk dalam daftar orang'
orang munafik yang disebutkan
oleh Rasulullah ffi? " Hudzaif ah,:p,
menjawab, "Tidak, dan aku tidak
akan menyebutkan kesucian orang
lain setplahmu ini."2

Namun, Sahabat Umar '$,
memiliki trik unik untuk menge-
tahui hal itu, yaitu apabila ada

Lrhat Siy ar A' Iam an-Nubala' 1 I 541.
Lihat Siyar A'lam an-Nubala' 4127.
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lihat dan mendapati perilaku-perilaku Rasulullah ffi
yang mungkin tidak disaksikan oleh selain beliau. Beri-
kut ini beberapa cuplikan kedekatan Hudzaif.ah"*.d"-
ngan Rasulullah ffi:
1. Hudzaifah "#, mengatakan, "Aku pernah melihat

Rasulullah ffi mendatangi tempat sampah suatu
kaum, lalu beliau kencing sambil berdiri, kemu-
dian beliau meminta didatangkan setimba air lalu
aku pun memberinya dan beliau pun berwudhu
lalu mengus ap bagian atas sepatunya."a

2. Hrdzaifah t!$ mengatakan, 'Adalah Rasulullah

ffi, apabila beliau hendak merebahkan badannya
di tempat tidur maka beliau meletakkan tangan
kanannya di bawah pipinya lalu berdo'a,'Wahai
Rabbku, jagalah diriku dari siksa-Mu pada hari
hamba-hamb,a-Mu dibangkitkan."'5

Ketiga: Beliau adalah panutan dalam'amar
makruf nahi mungkal

Amar makruf nahi mungkar merupakan kewajiban
setiap mukmin sesuai dengan kemampuan yang Allah
,49 berikan kepadanya. Sahabat tludiaifah ,{$. terma-
suk di antaraorangyang paling terdepan dalam mem-
praktikkannya dan dalam mengajari umat tentang ke-
baikan, diantaranya:

1. Suatu ketika,Hudzaifah4$, masuk masjid dan me-
lihat seorang sedang shalat yang tidak sempurna
dalam rukuk dan sujudnya. Seusai dari shalat-
nya, Hudzaifah ,$. menghampifinya seraya me-
ngatakan,"sejak kapan engkau shalat seperti ini?"
Ia menjawab, "Sejak 40 tahun yanglalui'Hudzai-
fah ti$ menjawab, "Berarti engkau hakikatnya
belum shalat selama 40 tahun, dan seandainya
engkau meninggal dunia dalam keadaan seperti
ini shalatmu, maka engkau meninggal dunia ti-
dak di atas fitrah yang Rasulullah ffi berada di
atasnya!' Lalu beliau mengajarkan, "Bila seorang
ingin meringankan (memperpendek) shalatnya
maka hendaklah dia memperpendek dalam berdiri
dan membacaayat (al-Qur'an)nya bukan memper-
pendek rukuk dan sujudnya hingga tidak tumak-
ninah (tenang sejenak)."l

2. Tatkala Hudzaifah,:$,berada di sebuah kota, tiba-
tiba beliau disuguhi minuman dalam sebuah beja-
nayang terbuat dari perak, lalu beliau marah dan
melemparka n b ej ana ters ebut s eraya mengatakan,
"Aku tidak akan berbuat seperti ini melainkan kare-

4 HR Abu Dawud: 23, dishahihkan oleh al-Albani dalam ta'liq-
nya

5 Musnad Imam Ahmad 5/382
6 Musnadlmam Ahmad5l384

s
' na mereka telah aku peringatkan namun mereka

tetap melakuk annya. Sungguh Rasulullah M telah
melarangkita minum daribejana yang terbuat dari
enras dan perak dan Rasulullah M juga melarang
dari penggunaan kain sutra. Beliau bersabda, 'Ben-

da-benda itu adalah untuk mereka (orang-orang

kafir) dan untuk kita kelak di ald'irati'

Keempat: Beliau adatah panutan dalam
'menepati ianii'

Hudzaif ah.,$,menceritakan,"Tiadalahyangmeng-
halangiku dan ayahku untuk ikut serta dalam Perang
Badar kecuali kdrena tatkala itu aku dan ayahku sedang

keluar unfuk suatu kebutuhan, namun tatkala hendak
kembali, kami dihadang oleh orang-orang latffar Qu-
raisy, merekamengatakan,'Kalian pasti ingin pergr ke-
padaMuhammaddanmembantunyamemerangikami?'
Lalu kami menjawab, 'Kami tidak ingin pergi kepada
Muhammad, tetapi kami hanya ingin pulang ke Madi-
nah.' Lalu kami membu at peqanjian atas namaAllah dg
bahr,rra kami tidak bermaksud untuk berperang. Setelah
kami sampai di tvtadinah, ternyata Rasulullah ffi sedang

menyiapkalTpasukan menuju Badar, maka kami datang
kepada Rasululldh S dan menyampaik ankejadian yang
baru ter{adi, maka Rasulullah ffi bersabda, 'Hendaklah
kalian menepati jaryi kalian dan kami memohon perto-
longan kepada Allah JE semoga kami dapat mengalah-
kan mereka.""

Kelima: Beliau adalah panutan dalam
'keberanian'

Peperangan Ahzab merupakan peperangan yang
sangat sulit dan berat. Tatkala itu, kaum muslimin
harus berhadapan dengan pasukan sekutu, ditambah
lagi Bani Quraizhah (vahudi) mengkhianati perjanjian
dan bergabung dengan pasukan kuffar Quraisy, sedang
orang-orang munafik mencari-cari alasan untuk tidak
ikut serta dan harus meninggalkan kota dengan alasan

lemah yang dibuat-buat, tatkala kaum muslimin dike-
pung dari segala penjuru pada cuaca yang sangat di-
ngin mencekam, di malamyangsangat gelap gulita Ra-

sulullah ffi memerintahkan,'Adakah di antara kaum
muslimin yang bisa menyusup ke dalam pasukan mu-
suh dan melihat jumlah serta persiapan mereka tanpa
sepengetahuan musuh, dan aku jamin ia akan masuk 

.

surga."

Sesaat tidak ada seorang pun yang bangkit untuk
menyambut perintah Rasulullah ffi. Rasulullah ffi
mengulangi perintahnya hingga tiga kali, hingga bang-

7 Musnaillmam Ahmad5l396
8 HR Muslim: 1787
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kitlah gudz aifah,$. dalam keadaan perut lapar, cuaca
yang sangat dingin, dan angiwyang sangat kencang
untuk melaksanakan perintah Rasulullah ffi hingga
akhirnya ia dapat mengetahui perihal persiapan mu-
suh kepada Rasulul lah ffi . r atkala Hudzaif ah4gb ke m-
bali, beliau menjumpai Rasulullah i$ sedang shalat
lalu beliau mengabarkan berita tentang musuh kepada
Rasulullah ffi, lalu Nabi ffi membaca ayat Allah,!8:

\:;t\ -Iut" e'p,\, F'e ii &i'", 3 3.
\3--rt6i SK S \W'u#:If]i 6 S

Dan A,llah menghalau orang-orang yang kafir itu yang
keadaan ry?.Igka penuh kejengkelan, (lagi) mereka ti-
dak memperoleh keuntungan apa pun. Dan Allah meng-

hindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan
adalah Allah Maha Kuat lagi Maha P erkasc.' (QS al- Ahz-
ab [::]: zs)

HUDZATFAH.#_, DAN JAWABAN DAR| FITNAfl AKHTR

ZAMAl{

telah terjadi perbincangan-perbincangan menarik
antara Hudzaifah qi$ bersama Rasulullah ffi,layaknya
seorang murid yang senantiasa mulammah kepada
sangguru,danHudzaif aht$,adalahsahabatyangpal-
ing bersemangat untuk bertanya terutama tentang
perkara-perkara kej elekan.

Beliau mengatakan, "Para sahabat Rasulullah S
banyak bertanya tentang masalah kebaikan, sedang-
kan aku bertanya kepada Rasulullah ffi tentang kej-
elekan." Lalu adayang berkata, "Mengapa demikian?"
Beliau menjawab, "Karena seorang yang menjaga diri
dari kejelekan akan mendapatkan kebaikan."

Dahulu dikatakan:

Hsi'.ni 1At':3f

Al<u mengetahui kejelekan bukan untuk aku menger-
j akanny a namun agar aku menj auhiny a

Stapa yang tidak bisa membedakan antara kebqi-

kan dankejelekan ia akan terlerumus di dalamnya

Hudzaifah '$, mengatakan, "Wahai Rasulullah, da-
hulu kami berada pada masa jahiliah dan kejelekan,

lalu Allah ffi mendatangkan kebaikanyangsedang kita
rasakan sekarang ini, apakah setelah ini akan ada kej-
elekan?" Nabi ffi menjawab, "lya!' Hudzaifah a$, ber-
tanyalagi,'Apakahsetelahituakanadakebaikanlagi?"
Nabi i[iff menjawab,'lBenar, namun telah ada kabutnya."
Kata Hudzaifah t$,, 'Aku balik bertanya, Apa itu kabut
yang mengotofinya?"'Nabi ffi menjawab, "Suatu kaum
yang berpegang bukan kepada sunnah dan petunjukku,
kalian mengenali mereka dan mengingkari mereka."
Hudzaifah aif! melanjutkan pertanyaannya,'Apakah
setelah itu akan ada kejelekan lagi?" Nabi ffimenjawab,
"Benar,-mere-kalah-para da'i yang menyeru di am-
bang pintu Neraka, siapa saja yang menyambut seruan- i
nya akan dllelincirkan ke dalam Neraka." Hudzaifah$$
melanjutkan, "Wahai Rasulullah, sebutkan ciri-ciri da'i
tersebut." Nabi itS menjawab, "Mereka masih satu ku-
lit dengan kita, dan berbicara dengan lisanlisan kita."
Hudzaifah.,$- melanjutkan, "Lalu apayang Rasul per-
intahkan kepada kami tatkala kami menjumpai zaman
tersebut?" Nabi S menjawab, "Tetaplah berpegang
pada jarna'ah kaum muslimin dan imam merekal'Kata
Hudzaifah .4ii:, "Aku katakan, 'seandainya pada waktu
itu kamiiidak memiliki jama'ah maupun imam?"'Nabi

ffi menjawab, "tinggalkanlah semua kelompok-kelom-
pok sesat tersebut, meskipun engkau harus menggigit
akar pohon hingga kematian menjemputmu dan eng-
kau tetap berada pada prinsip tersebut."l0

Maka inilah solusi dan terapi yang diajarkan oleh
Rasulullah ffi untuk dapat selamat dari fitnah akhir
zamandansemoga kita semua dijaga oleh Allah &dafi
fitnah yang melanda baik yangtampak maupun yang
tersembuny i. W allahul Muw affi q.

MUTIARA FAEDAH

. Menjaga kerahasiaan merupakan sifat mulia
seorang mukmin, sebaliknya membocork an raha-
sia merupakan bukti tidak amanahnya seseorang
dan itu adalah salah satu sifat dari sifat-sifat ke-
munafikan.

. Suatu perjanjian yangpadanyadisebut nama Allah
,* adalah utang yang harus dipenuhi, meski janji
itu kepada orang kafir sekalipun, apalagibilajanji
itu kepada sesama muslim dalam perkara kebai-
kan maka itu lebih wajib untuk ditunaikan karew
mengingkari janji bukan sifat orang mukmin.

. Menjauh dari fitnah adalah kunci keselamatan; se-

bab itu, sedalam apa pun ia mendekati fitnah maka
sedalam itupula ia telah terjerembab di dalamnya.[]

@,'r*

i,.-t
4*9.rJ

*'&P\:y$\r-;;i US

9 Lihat HR Muslim: 1788.

Edlrl 3
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10 HR al-Bukhai: 341,1, Muslim: 1847
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{&$hr\}\ r/t's
Khazanahlstilah
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as'Sidawi'+$tu!t

Rubrik ini berisi penjelasan tentang istilah-istilah dari bahasa Arab yang
sering dijumpai dalam literatur sya'ri. Kehadiran rubrik ini diharapkan me-
n"m6ah khaianah pengetahuan kita tentang beberapa istilah yang sering
muncul, termasuk di Majalah ini. Semoga bermanfaat. , n

1Kaidah" secara bahasa berarti fondasi dan dasar, sedangkan "fiqih"
secara bahasa berarti pemahaman. Adapun secara istilah artinyadasar-
dasar syar'i yang mencakup luas cabang-cabang permasalahan fiqih untuk
diketahui hukumnya.
Dan mempelajari kaidah-kaidah fiqih sangat penting sebab permasalahan
dalam fiqih banyak sekali dan terusberkembang sesuai dengan
perkemban gan zaman, Al-Qarrafi mqngatakan dalam adz-Dzakhirah t / ss,
;'s"ti"p fiqifi yang tidak dibangun dfEtas kaidah-kaidah maka itu bukanlah
fiqih yang sejati." (Bacaz at-uufashshal fiI Qawa'id riqhiyyah hkn. 36 karya
Dr. Ya'qub bin Abdul wahhab Alba Husain dan al-Qawa'id al-Kulliryahhlm.
18 oleh Dr. Muhammad utsman Syubair.)

"Fiqih" secara bahasa adalahpemahaman, dan secara istilah adalah ilmu
tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amal (bukan aqidah)
yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci.
Sumber fiqih diambil dari al-Qur'an, hadits shahih, ijma', danqiyas yang

shahih. (Baca al-riqhul Muyassar hlm. L5 oleh sejumlah ulama.)
Ilmu fiqih ini penting sekali karena berkaitan dengan kewajiban kita
dalam ibadah dan mu'ama1ah. lbnul I auzi'iuiia'mengatakan dalam Shaidul'

Khathirhlm.289, "Bukti paling utama tentang keutamaan sesuatu adalah
melihat kepada buahnya. Barangsiapa yangmence:rmati buah fiqih
niscaya akan mengetahui bahwa fiqih adalah ilmuyang paling utama."

"Iqtishod" secara bahasa adalah ekonomi, sedang ekonomi adalahkajian
tentang pencarian hafia dan pengelolaanny a. Dan y ang dimaksud di sini
lebih khusus adalah kajian tentang seluk-belukjual beli yang merupakan
pokok dasar perekonomian. Disandarkan pada kata "Islami" untuk
membedakanantara ekonomi dalam aturan Islam dengan ekonomi aturan
Barct yangbanyak merugikan dan menyengsarakan.

Iqtishod
Islami
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PAKAIAN ADATAH SEBUAH NIKMAT

Pakaian termasuk nikmat Allalu dapat mem-
baguskan penampilan dan berfungsi sebagai
penutup aurat.'Asal hukum pakaian adalah boleh.
Tidak haram, kecuali yang telah diharamkan oleh
Allah,€ dan Rasul-Nya.' Allah,€ berfirman:

Katakanlah: " Siapakah y ang mengharamkan perhias-
an dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk
hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang meng-
haramkan) rezeki yang baik? " Katakanlah: "Semua-

nya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman
dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja)

di hari Kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan
ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
(QS al-Araf lZl: lz)

SYARAT.SYARAT BUSANA WAN ITA MUSIIMAH

Memakai busanayang sesuai dengan syar'i
adalah sebuah kewajiban yang Allah,* embankan
pada seluruh wanita muslimah. Para ulama se-

bagai ahli waris para Nabi telah menyebutkan
syarat-syarat ini berdasarkan hasil penelitian
yang diambil dari al-Qur'an dan sunnah Nabi ffi.:
Syarat-syarat apa saja yang harus diperhatikan
oleh wanita muslimah ketika akan memilih busana
untuk dipakai? fawabnya+:

L. Menutupi seluruh badan selain yang
dikecualikan

Allah,€ berfirman:

z-w;; *w 3 6te; 3 3\,s gi rtfi,4.-5',4#4wqi"ry3:ri
\+ 3V :ftLxi sK s:G.t yr$i -& fr o\

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak
perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hen-
daklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh

Ittihaf ath-Thullab bi Syarhi Manzhumah al-Adab hlm. 752, Dr.
Shalih al-Fauzary Inayah: Muhammad bin Hushain bin Sa'id
a1-Qahthani

Taudhihul Ahkam min Bulugh al-Maram7l3L4, Abdullah bin Ab-
durrahman al-Bassam

3 Libas al-Mu'minahhLm. 16, Abdurrahman bin Sa'ad as-Syitsri

4 lilab al-Mar'ah al-Muslimah hlrr.. 39-21,6, al-Albani; Hirasah aI-
Fadhilah hlm. 31-32 Bakr bin Abdillah Abu Zaid; Tanbihat 'ala

Ahkam Takhtashshu bil Mukminathlm.4749, Dr. Shalih al-Fau-
zan" Inayah: Asyraf bin Abdul Maqshud.

- -- r: -- -'-:-: :'Ji3:aI":-:-:;"-; jr:.:::';:;-,'";"':":;"; :;:"! i:;.;.'r" '.' .': ' iifi'q'; ; iniibhilialfiaiisiiilhb;'; ;;::'.:;::;i:""
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tubuh mereka. " Yang demikian
itu supaya mereka lebih mudah .

untuk dikenal, karena itu me-

rekn tidak diganggu. Dan Allah
adalah Maha Pengampun lagi
Maha P eny ay ang. (QS al-Ahz-
ab [33]:59)

Allah .J& juga berfirman:

*4
u*ar iza? tanl .. I

' vl

tL,
cP-l

5 Shahih Fiqhis Sunnah 3129, Abu Malik
Kamal Sayyid Salim

6 Zinatul Mar'ah al-Muslimah hlm. 42,

Abdullah al-Fauzan

J
'ffi";o#'{s'i+t4

C?
I ziGA3W*trt!'z b - -.-n

'//
Katakanlah kepada wanita yang
b er im an : " Hen d akl ah mer eka

menahan pandanganny a, dan
kem alu anny a, dan j an ganl ah

mer eka menamp akkan p erhias an-
nya, kecuali yang (biasa) nampak
daripadanya. Dan hendaklah me-

reka menutupkan kain kudung ke

dadanya." (QS an-Nur [24]:3t)
Ketahuilatu wahai Sauda-

raku, para ulama telah sepakat
bahwasanya wajib bagi wanita
muslimah untuk menutup
seluruh badannya; yang men-
jadi perselisihan hanya kedua
telapak tangan dan wajah.s

2. Tidak ketat sehingga
membentuk tubuh

Pakaian ketat akan memben-
tuk tubuh kaum wanita, akan
menonjolkan bagian-bagian
tubuh yang seharusnya ditutu-
pi.6 Wanita tidak boleh menjadi
sumber fitnah bagi orang lain
dengan memakai pakaian ketat.
Sungguh mayoritas ahli ilmu

?& fi;:i.,'n"'n"0'".

telah sepakat tidak'bolehnya me-
makai pakaian ketat yang me-
nonjolkan bagian aurat tubuh,
baik laki-laki maupun wanita
hukumnya sama.7

Diriwayatkan dari Usamah
brn Zaid al-Kalbi .,9!. berkat4
"Rasulullah ffi memberiku pak-
aian Qubthiyyah8 yang tipis.
Dahulu pakaian itu dihadiahkan
kepada Dihyah al-Kalbi. Kemu-
dian aku berikan pakaian itu
kepada istriku. Rasulullah i[S .

bertanya kepadaku,'Mengapa'i
engkau tidak memakai pakaian

Qubthiyyah?' Aku menjawab,
'Wahai Rasulullaku saya sudah
memberikannya kepada istri
saya.' Mendengar jawaban itu,
lantas Rasulullah ffi bersabda:

si
-elll

'tJ;,t \42 t- a )
LD,r

,i6zo z i a

fq
w\b

'Suruhlah istrimu agar menge-

nakan p akaian d al am an kar en a

aku khaw atir p akaian Qub thi-
yyah tersebut akan menampak-
kan b ent uk tub uhny a. "'s

Imam asy-Syaukani 6E berkata,
"Hadits ini menunjukkan bah-
wasanya wajib bagi seorang
wanita untuk menutupi badan-
nya dengan pakaian yang tidak

Bada' i' ash-Shana' i' 2/89-90, al-Kasani;
Mughni al-Muhtaj U398, asy-Syirbini.

Qadhi Iyadh it'i$ berkata, " Qub thiyy ah

adalah dengan mendhommah huruf
Qaf, penyandaran kepada nama dae-
rah al-Qibth, yaitu nama daerah bagi
penduduk Mesir. Sedangkan pakaian
Qubthiyyah adalah pakaian yang sem-
pi! ketat yang menampakkan kecanti-
kan wanita." (Nailul Authar 21548)

HR Ahmad 5/205, al-Baihaqi 2/234;
al-Ahadits al-Mukhtarah 1l M'1., Dhrya'
al-Maqdisi. Syaikh al-Albani menya-
takan bahwa hadits ini hasan. (Lihat

lilbab al-Mar'ah al-Muslimah hlm. 131.)

.i
Jl

7

8

,a

.I

jr+
,ii

,:*

ketat. Ini adalah syarat dalam
mehutup aurat. Nabi S memer-
intahkan agar memakai pakaian
pelapis karena pakaian Qubthiy-
yah itu tipis, tidak dapat menu-
tupi kulit dari pandangan orang
yang melihatnya, bahkan akan
memperlihatkan bentuknya."'o

3. Kainnya harus tebal, tidak
" tembus pandang

Rasulullah S bersabda:

',tYs , @, dr4 S't
'<? -o . 6\tS ;:,rr* :y itA

"Dua kelompok penghuni Neraka
yangbelum pernah aku lihat;
sekelompok kaum yang mempu-
nyai pecut seperti buntut sapi,

denganny a mer eka memukul
manusia; dan para wanita yang
berpakaian tapi tilanjang, berja-
lan d en gan b er I en g g ak-l e n g gok,

kepala mereka b agaikan punuk
unta yan:g miring, mereka tidak
masuk Surga dan tidakpula
mendap ati b auny a, p adahal

baunya Surga dapat dicium dari
jarak sekian dan sekian.""

10 Nailul Authar 2197

l1 HRMuslim:2128
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Ibnu Abdil Barr,{E berkata
"Maksud kasiyat'ariyat adalah "

para wanita yang memakai pa-
kaian tipis yang memperlihat-
kan lekuk{ekuk tubuh dan tidak
menutupinya dengan sempurna.
Mereka itu kelihatannya me-
makai pakaian tapi hakikatnya
telanjang.""

Adapun di hadapan suami,
seorang wanita boleh memakai
pakaian semacam ini, karena
para istri diperintah untuk ber-
hias di depan suaminya.

Imam as-Samiri'{)i1" b erkata,
"Dibenci bagi laki-laki dan
wanita memakii pakaian yang
tipis, yaitu yang menampakkan
wama kulit. Dan tidak dibenci
jika wanita memakainya ha-
nya dilihat oleh suaminya atau
tuannya."'r

Maka waspadalatr, wahai
para wanita muslimah, dari me-
makai busana yang tipis hingga
tembus pandang karena hal itu
termasuk dosa besar.

4. Tidak menyempai pakaian
laki-laki

Abu Hurairah {#. berkata:

J4tt iW ;\'t J-:, e
ic'co;VtS lFl 'a:..:)- 

J:-X

,y.11'a:^!..W
" Rasulullah ffi melaknat laki-la-
ki yang memakai pakaian wanita
dan wanita yang memakai pa-
kaian laki-laki."'+

1,2

13

At-Tamhidl3l204
Syarah Manzhumah al-Adab li lbni Abdil
Qawy lalm.321, Musa bin Ahmad al-
Hajawi, Tahqiq: Dr. Abdussalam asy-
Suway'ir

14 HR Abu Dawud: 11098, Ibnu Majah
1/58& Ahmad 21325, al-Hakim 4/194;
dishahihkan oleh al-Albani dalam /il-
bab al-Mar'ah al-Muslimah hlm. 141.

Imam ath-Thabarl,$8, berkata,
"Maksudnya adalah: |angan
laki-laki menyerupai wanita
dalam hal berpakaian dan ber-
hias yang merupakan kekhu-
susan mereka, demikian pula
sebaliknya."':

Bahkan seorang wanita me-
nyerupai laki-laki atau laki.laki
menyerupai wanita termasuk
dosa besar sebagaimana dite-
gaskan oleh Imam adz-Dzahabi
dalam kitabnya al-Kaba'ir; be-.
liau berkata, "Apabila seorangt
wanita memakai pakaian yang
modelnya seperti laki-laki se-
perti dalam bentuk baju, lipatan
kainnya, atau lengan tangan
yang sempit, maka sungguh me-
reka telah menyerupai laki-laki
dalam hal berpakaiarl mereka
berhak mendapat laknat Allah
dan Rasul."'6

5. Tidak mencolok dan
berwarna yang menarik
perhatian

Hendaknya wanita muslimah
ketika berbusana tidak memilih
warna-wam a y ang mencolok
yang dapat menarik perhatian
sehingga dapat menimbulkan
fitnah. Sebab, tujuan berpakaian
adalah untuk "menutupi per-
hiasan". Jika pakaian berwarna-
wami, mencolok hingga terlihat
indah dan cantik, maka hal ini
bertentangan dengan firman
Allah JB yang berbunyi:

ttaa . 'ffi)a*1s
Dan janganlah mereka menam-
p akkan perhiasannya. (QS an-
Nur [24]:3r)
Oleh karena itu, pilihlah

wama-warna yang gelap, se-

'15 FathulBari1.01409

1,6 Al-Kaba'irlim.129

perti hitam. Ummu Salamah
q#- berkata, "Ketika turun fir-
man Allah'Hendaklah mereka
wanita-wanita beriman mengu-
lurkan jilbabnya ke seluruh
tubuh mereka' (QS al-Ahzab
llZl: 5il, wanita-wanita Anshar
keluar rumah (dalam keadaan)
seolah-olah pada kepala mereka
terdapat burung-burung gagak
karena kain-kain."'z

Haruskah berwarna hitam?
Memilih warna-wama baju yang
gelap bukan berarti harus hitam.
Sebab, para istri sahabat juga
ada yang memakai baju dengan
warna selain hitam. Di anta-
ranya apayang diceritakan oleh
Ikrimah bahwasanya Rifa'ah
menceraikan istrinya, yang
kemudian dinikahi olbh Abdur-
rahman bin Zub afu . Aisyahq$,
be,rkata, "Istri Rifa'ah datang
mengadu dengan memakai khi-
mar (kerudung) berwana hijau.
Tatkala Rasulullah ffi datang,
Aisyah Sili*, mengatakaru Aku
tidak pernah melihat semisal
apa yang dia tuturkary sungguh
warna kulitnya lebih indah dari-
pada warna b ajutty a."''8
Dari Qashim, bahwasanya
Aisyah *S- memakai baju yang
berwarna kekuning-kuningan
ketika ihram.'e

6. Tidak menyerupai pakaian
wanita kafir

Bila sebagian umat Islam ada
yang menyerupai musuhnya
dalam berpakaian dan selain-
nya, maka hal itu pertanda le-
mahnya akhlak dan komitmen ,'

mereka terhadap agamanya
sendiri.'o Karena itu, syari'at ini

HRAbu Dawud:4101
Al-Bukhari:5825
Mushannaf Ibnu Abi Suaibah81372

Al-QauI al-Mubin t'i Akhtha' al-Mushal-

17

18

19

20
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telah menegaskan haramnYa
menyerupai orang-orang kafir."'
Sangat banyak dalil:dalil yang
menerangkan kaidah yang
agung ini. Di antaranYa Rasu-
lullah ffi bersabda:

" B ar angsiap n menY eruq ai suatu

kaum maka dia termasuk golong-

an mereka.""

Syaikhul Islam Ibnu Taimi-
yyah'iu6berkata, "Hadits ini
paling minimalnya berkonse-
kuensi hararnn;4a menyerupai
orang-orang kafir, sekalipun se-

cara lahiriah bermakna kafirnYa
orang yang menyerupai mereka,
sebagaimana firman Allah Yang
berbunyi:

Barangsiapa di antara kamu

mengamhil mereka meniadi Pe-
mimpin, maka sesun gguhnY a

linhlm.18, Masyhur Hasan Salman

21 Lihat risalah Rafu adz-Dzul wash Sha'

ghat hlm.25-45, Abdul Malik bin Ah-
mad Rarnadhani

22 HR Abu Dawud: 4031, Ahmad 2/50.

Syaikhul Islam'ilj4 berkata, "Sanadn-
ya bagus." (Lthat lqtidha' ash-Shirath

al-Mustaqim hlm. 82). Imam as-Suy-
uthi menghasankannYa dalam lami'
ash-Shagir U590. Lihat pula Fathul Bari
101222, Takhrij al-lhya' L1269, al-Iraqi;
Shahih I ami' Shaghir: 6025, al-Albani.

orang itu termasuk Solongan me-

reka. (QS al-Ma'idah [5]:5r)"

7. Bukan pakaian untuk
mencari PoPularitas
(syuhrah)

Ibnu Atsir '&E'berkata, "SYuhrah
adalah menampakkan sesuatu, ,

maksudnya pakaian yang dia
pakai adalah terkenal dan te-

nar di kalangan manusia, baik
karena wama pakaiannYa Yang
berbeda dengan yang lain (atag-

sebab lainnya, Pen.), hingga dia
menjadi pusat perhatian manu-
sia, dan sombong di hadaPan
mereka."'4

e

8. Tidak diberi parfum dan
wewangian

Rasulullah ffi bersabda:

,tF ,>;Eiit ;rt'tl Cf
.y)e\qV'4p*

"Wnnita mana sajnYang mema-

. kai parfum, kemudian lewat

pada suatu kaum agar mereka

mendapati wanginya, maka dia

adalah seorang wanita pezina!"'z

Sebab larangan hadits ini
sangat jelas, karena memakai
parfum dapat membangkitkan
syahwat orang yang mencium-
nya."
Ibnu Daqiq al-Id'$H berkata
"Di dalam hadits ini terdapat
larangan memakai paffum bagi
wanita yang hendak pergi ke

masjid, karena hal itu dapat
membangkitkan syahwat kaum
lelaki."'s

AllahuAlam.

HR Abu Dawud: 4\73, at-Tirmidzil
2786, Ahmad, 4/414, an-Nasa'i 811,53,

al-Hakim 21396, Ibnu Khuzaimah:
1681, Ibnu Hibban: 1.474. Hadits ini
dinyatakan hasan oleh Syaikh al-Alba-
ni dalam lilbab al-Mar'ah al-Muslimah
hlm. 137.

Fathul Bari21279

lilbab al-Mar' ah al-Muslimah, al-Albani
hlm. 139

o9o -t< o.- .i1a o-

&reQ*F,f

ij*fi\i v-,
(+

Hadits-hadits dalam masalah
ini menunjukkan haramnya me-
makai pakaian popularitas,'s di
antaranya Rasulullah ffi beriab-
da: ;c-- -

6r tii z#v;AU
-7., z 6'z, -21--ti -,-yy a._t) y9t (j-

" B ar an gsiap a memakai P akai-

an syuhrah makn Allah akan

memakaikannya pakaian

yang menghinakan pada hari
Kiamat.:'6

23

24

25

26

Iqtidha' ash-Shirath al-Mustaqim 11270

An-Nihayah2151"5

Al-Albisah waz Zinah hlm. 189, Abdul
Wahhab Abdussalam Thawilah
HR Abu Dawud: 4029, Ibnu Majah:
3606; dihasankan oleh al-Albani dalam
al-Misyknh: 4346. Lihat P.u1a lilbab
Mar'ah:2I3.

28

29
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SEMANGAT ULAMn
Dalam Memburu llmu
Ustadz Abu Faiz Shotahuddin a[ Lampungi,,!lar

r. Abu Hurairah,;$.: mengatakan:

qt) f- 1'13\3 a;;;a;i iV

"Aku duduk"sejenak sembari memahami agamaku
itu lebih aku cintai dari menghidupkan malam (un-
tuk ibadah) hingga subuh." (lami' Bayan al-Ilmi wa
Fadhlihiktlm.24, oleh Ibnu Abdil Bar)

z. Ibnu Mas'ud,ri*" bila melihat para penuntut ilmu
maka beliau mengatakan:

"Selamat datang kepada kami, (kalian adalah) para
pencari hikmah (ilmu), penerang kegelapan, yang
usang pakaiannya, pembaharu hatinya, ya.ng mening-
galkan rumah (perantau), kecintaan setiap kabilah."
(Jami' Bayan nl-llmi wa Fadhlihi H*. 53, oleh Ibnu
Abdil Bar)

3. Mu' adz bin fabal .,3*L: mengatakan:

9,. Jo z:k= ar:'

#

6r ui, t+i e:3 \r'Ji,ijl;ugJ r

- orrit o / "i-iil ,i-l ,-rL3Jl(-)q*!l . y*;t> Uc
-J-. l)-. )J

eQ\JL^:a.+i 0\b4tlti
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i#6rlr$,r;Alr S:it3 ;'r-eqiXJ\4L
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e.^)\t
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6;'&#s'
o19o '^:Yt

6yat jg , jr3 \:i 6\jrl ,tJE'4s
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ml "ffi*.,e4-es*ermh#S*iq'il'iffi*,i#,i+ffi$#1t#ffi*iffi# l-i,;:.'i,lffiiillF"o,li'"1",.u0",". ?s

I,rt 4tjNl'..

i,Si;jJ&l g1 '^:a;sS

"Pelajarilah ilmu, sebab rnempelajari ilmu karenri
Allah &.itdalah bentuk takut kepada-Nya, mencari
ilmu adalah ibadah, mengingat-ingatnya adalah tas-
bih, membahas dan mendalaminya adalah jihad, me-
ngajarkan kepada yang belum mengetahuinya adalah
sedekah." (Jami' Bayan al-Ilmi a:a Fadhlihi H*. 54,
oleh Ibnu Abdil Bar)

4. Ibnu Aiiil al-Hamb ali,iis7 mengatakan:

" Sun gguh aku mendap ati semangatku dnlam (menun-
tut) ilmu di usiaku yang ke-8o tahun itu lebih tinggi
dari semangatku tatkala di usia zo-an tahun," (Dzail
Thabaqat al-Hanabilah hlm. 146, oleh Ibnu Rajab)

r
5. Qatadah bin Da'amah as-Sadusi,r6i5 mengatakan:

>&;ar ,v,gL3-';iag5'



@ffi**ffirywMffi*Mffi
"Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, keimanan,

dan keyakinan." (ad-Durr al-Mantsur 41553, oleh
as-Suyuthi)

w
9. Ibnul I auzi'ffi niengatakan:

//

U 3F, Ctl u't3flt'qrlt i23\

*\t'"&t VK |US'^{E; Y Je Fs\
ri$)r ir \4Y,r'1 i1}); iVt,

itvt'ij &|ift$t3
" Perkara y ang paling mulia adalah mencari tambahan

ilmu, karena barangsiapa yang merusa cukup den'gan

ilmu makn pikirannya cekak (merasn benai, dnn per-

asaan bedht.dlri akan menghalangi dari mendnpatkan

ilmu, sedan[kan dengan mudzakarah (mengin-

gat) ilmu maka akah menampalckan kesalahannya."

(Shaidul Khatir hlm. r58, oleh Ibnul Jauzi)

r
ro. Sebagian ulama ahlul hikmah mengatakan:

'^)#'39 ,'&r\ttlb dr! a{L

tiu ,'iw*ll;+' (#" J-,,rrgu".

'Wajib bagi kalian untukberilmu dan memperbanyak

ilmu, karena sedikit ilmu berarti sedikit kebaikan, dan

banynk ilmu berarti banyak kebaikan. Tidaklah kebai'

kan itu dicela melainki, korrno sedikit, sedangkan'

memperbanyak kebaikan adalah keamanAn." (Tadz-

kiratus Sami' wal Mutakallim hlm. 26, oleh Ibnu

Jama'ah) []

"Seandainya seorang boleh merasa cukup dengan

ilmu yang dimiliki, tentu Nabi "Musa akan merasa

cukup dengan ilmunya, tetapi beliau tetap meminta

tambahnn 
-ilmu 

tatkala mengatakan: 'Bolehkah aku

mengikutimu Khidhii supaya engkau mengaiarkan

kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang

teiah diajarkan kepadamu?"' Qami' Bayan al-llmi wa

Fadhlihihlm. roo, oleh IbnuAbdil Bar)

#
6. Imam Syafi'i'r6li5 mengatakan:

$t ;rgiirUulr';ailt F"p it
..."$1 . a -oia"^ AJ 1ll .r-*l'

" seandainya para fuqaha (ahli ilmu) yang mengamal'

kan ilmunya bukan para wali Allah &, maka Allah

& tidnk memiliki wali." (Tadzkiratus Sami' wal Mu-
taknltim hlm. 26, oleh Ibnu Jama'ah)

- a*e -

7. Sahl'Fi5 mengatakan:

W,r\r9"Jr ';V i\uritsrr\ 5;

dlli ',{\9*l5, rdA\ dV J\

"Barangsiapa yang ingin melihat maielis para nabi,

maka t{hattah maielisnya para ulama, maka kenalilah

merekn." (Tadzkiratus Sami' wal Mutakallim hlm.
26, oleh Ibnu Jama'ah) "p'4i?#')

'Lu\Vdlgx':S
8. Abdullah bin Mas'ud.$l- tatkala membaca ayat:

@ui:a: )#,55
D an katakanl ah: " Ya Rabbku, t amb ahkanlah kep adaku

ilmu pengetahuzn."

Beliau mengatakan:

WS64Y:\:re,f-i; r*,ul

Td fiffLt**,n"0"o.
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Virus ltu Bernama Hasad
Ustadz Abu Faiz Sholahuddin al-Lampungi

'^, A Y *'*J ii *,t-,#,;lr \A &!i*jr + i:.!r
;'qai'r i1 rjl 1 ,ii:AiS,i3t'+;:"i, *t+;V,tiJiS J\;i;6i
I F;+,r:it ;fS,,iS ,iuS,7is'#,ii;rtf ,X U;\

,,ijr.l! a4 
^fr;,frK 

F e,ii, i3& t"ti \3'5"',ii :AiS

,lt.il W- )u,L*tJ \At tVJ &" osr;{\;&S'e *u:\
,F.:_s j{;eY q91, ..o. I

t':->l
1za. 17,9 . t-
\-e*9 4.9Lra.l c

-t,

t-o. t/ot t 5z o/
\-^9 &-J2r :> fu l.g-/-tjr .)r.

,;^7) lT &) r{L at k,$t-!J\:+l {4rr,fa\ ;y
,;Et, :F JiAt Li,*-r.6 + t*SS re" \y.fl\crjr
' ' ,j,ri ,, ,.), ,, "" -q ' '2

c'i W'ql-x --*r,&S:tb

Para jama'ah yang dirahmati
oleh Allah J8...

Marilah kita senantiasa
meningkatkan kualitas taqwa
kita kepada Allah,!B dengan
melaksanakan perintah Allah,i8
dan Rasul dan menjauhi larang-
an Allah,* dan Rasul, karena
taqwa adalah sebaik-baik bekal
seorang unfuk bertemu dengan
Allah,€.

'-'LLtj\-irSiS
c'
&;it)69(

B erb ekallah, dan sesungguhny a
seb aik-b aik b ekal adalah taqwa. (QS
al-Baqarah [zl: rg7)

6.e0:J I -r*io
Khulbah Jum'al

9

,ial

Para iama'ah yang dirahmati
oleh Allah,€ ...

Sebagaimana badary manu-
sia terkadang dapat terserang
penyakit, maka hati pun rentan
terkena penyakit. Sebagaimana
hal itu dikatakan oleh Syaikhul
Islam Ibnu Taimiyyah dalam
kitabnya, Amradul Qulub.
Namury ironinya, kebanyakan
manusia hanya melihat dari sisi
lahiriah dan tidak memperha-
tikan sisi yang batin. Apabila
di badan atau tubuh mereka
terjangkiti suatu penyakit maka
mereka akan segera datang ke
dokter dan mencari kesembuhan
meski harus dengan membayar
mahal. Namun, itu tidak mereka
lakukan bila hati mereka yang

sakit, padahal penyakit hati bisa
lebih berbahaya ketimbang pe-
nyakit badan. Karena, penyakit
badan hanya berujung kepada
kematiary sedangkan penyakit
hati dapat menjadikan seorang
sengsara hingga setelah kema-
tian. Salah satu penyakit hati
yang sangat berbahaya yang
terkadang tidak disadari oleh
pengidapnya adalah adalah pe-
nyakit hasad atau dengki.

Para jama'ah yang dirahmati
oleh AllahJ&...

Hasad adalah penyakit hati
yang sangat berbahaya dan
tidak pandang bulu. Ia dapat
merasuk, merambah ke segala
kalangan baik kaya maupun
miskiry laki-laki maupun perem-



puary penguasa mauPun rakYat

ielata, bahkan-yang Yang lebih "

tragis lagi-para Penuntut ilmu
(syar'i) pun tidak luPut dari
serangan virus ganas ini. Oleh
karenanya, jauh-jauh hari Rasu-
lullah S berpesan:

pv*;\3Jl iq i
to t / | / /'

Lrl*,t2+
" senantiasa manusia dalam ke-

baikan, selama meteka tidak saling
hasad,"'

Para iama'ah yang dirahmati
oleh Allah,98 ,;:"

Hasad berarti merasa benci
atau tidak senang bila saudara
kita mendapatkan suatu kenik-
matan; baik diiringi dengan
perasaan dan keinginan agar
nikmat itu hilang dari saudara
kita atau berpindah kePada kit4
ilraupun tidak diiringi dengan
perasaan dan keinginan sema-
cam itu. Kaiena, sekadar benci
atau tidak senang kenikmatan
itu diterima oleh saudara kita
maka itulah hasad.

Rasulullah ffi telah memberi-
kan larangan keras dari hasad
dalam sebuah hadits shahih,
yang bersumber dari Sahabat
Abu HurairahW,, beliau me-
ngatakan:

.6v\.iutlV\fi{
" I anganlah kalian saling hasad, s a-

ling memperdayakan, saling mem-

1 Sebagaimana hadits yang diriwayat-
kan oleh Imam ath-Thabrani dan di-
hasankan oleh al-Albani dalarn Targhib

wa Tarhib 31347.

i'r,t {ri.i; ,V',;Yi1
y,gitf 'i,'t,ttLLU

', .bi3 ^Z 
'\L'LZX';

J\-r. -(::'91 \-,:'

benci, dan saling mernbelaknngi,

dan janganlah sebagian kalian
membeli barang yang tengah dita-
lt)ar orang llin." "

Dan orang yang hasad ke-
pada sauda r afiy a, hakikahrYa
adalah seorang yang Protes ke-
pada Atlah,€. Seolah-olah lisan-
nya mengatakan "Wahai Rabbku
mengapa Engkau berikan nik-
mat itu kepada si fulan dengan
kedudukan dan harta, sedang
engkau tidak memberikannYa
kepadaku".

\rv:)-'rK J:J # ii

Aduhai ... katakanlah Pada orang

yang hasad kepadaku

Tahukah Anda, pada siaPa engkau

berlaku lancang

Engkau lancang atas Allah dan

hukum-Nya

Karena engkau tidak ridha atas

p emb er i an-N y a kep ad aku

Para jama'ah yang dirahmati
oleh Allah,€ ...

Ada beberapa bahaYa besar
yang ditimbulkan dari Perangai
jelek ini, dan betaPa banYak ma-
nusia yang telah menjadi korban
dari virus ganas ini. BeberaPa
bahaya yang menakutkan terse-
but adalah sebagai berikut:

L. Hasad merupakan dosa
pertama yang teriadi di
langit

Allah,€ berfirman (Yang arti-
nya)t (lngatlnh) ketika Tuhanmu

b e(irman kepada malaiknt : " S e-

2 HR Muslim: 4563, Ahmad 21277,Ibnu
Malah: 3933, al-Baihaqi 6/92

; L'e -
+i'lr ,i"u,i U e+rii

sungguhnya Aku akan menciPtakan
manusia dari tanah. Maka aPabila

t eI ah Ku s e mp ur n akan ke j a di an -

ny a. d an Kutiupkan keP adanY a

r oh ( cip t aan) Ku ; maka hendakl ah

kamu ter sun gkur den gan b er suj u d

kepndany a. " Lalu s eluruh malaikat-
m al aikat itu b er suj u d semuanY n,

kecuali iblis; dia menyombongkan
diri dan adnlah dia termasuk orang'
o{ an g y an g kafir. All ah b erfirm an :

"Hai iblis, apakah yang mengha'

langi kamu sujud kepada yang telah

Kuciptakan dengan kedua tangan-

Ku. Ap akah kamu meny omb ong-

kan diri ataukahknmu (merasa)

t ermasuk or an g- or nn g y an g (leb ih )
tinggi?' Iblis berkata: " Aku lebih

baik daripadanya, karena Engkau

ciptakan aku dari api, sedangkan

dia Engkau ciptakan dari tanah."
Allah b erfirman: " Makn keluarlah

kamu dari Surga; sesungguhnYa
kamu adalah orang yang terkutuk'
S e sun g guhny a ku t ukan - Ku t e t aP

atasmu s amp ni hari P emb al as an 

"'(QS Shad $81:78)

Ketahuilah wahai Para ja-
ma'ah yang dirahmati oleh
Allah,€, bahwa hasad inilah
yang telah menghalangi iblis
darfberiman kepada Allah,€.
Ibiis telah hasad kePada Nabi-
yullah Adam i)W atas nikmat
yang telah Allah berikan ke-
padanya. Maka iblis berusaha
bagaimana suPaya nikmat itu
hilang dari Nabiyullah Adam
iW. sehingga hal itu menjadi
penyebab terlaknatnYa iblis sam-
pai hari Kiamat.

2. Hasad merupakan dosa
pertama di alam dunia

Allah.€ berfirman:

is\;3piVgu,fiS
,#6vlvEt\*'u,
'u,w#q*\v

e/

,$ ti.'ft\ ,F aU\

6)Y U.,?'t 4)



'ltigyz,lt diri*AL

rlpu'tresfiy;<ir

@'*+i?neii$t6.
Ceritakanlah kepada mereka kisah
dua putra Adam (Habil dan Qabil)
menurut yang sebenarnya, ke-
tika ke du any a memp er s emb ahkan
kurban, maka diterima dari salah
seorang dari merekaberdua (Ha-
bil). Dan tidak diterima dari yang
Iain (Qabil). laberkata (Qabil):
" Aku pasti membunuhmu! " Ber-
kata Habil: "Sesungguhnya Allah
hanya menerima (kurban) dari
or ang-or ang y an g b er t aqw a. " (QS
al-Ma'idah tS!,"2f)

3. Hasad merupakan produk
Yahudi dan Nasrani

Allah,!E berfirman:

.-,f,,! t;)"'f's3

)4Ve6-Aut
6i\3-*tSk py-+y.
'#u*,rt*j*e
\rt'*isi*'Ck\

E

@*xz:jf ty
Sebagian besar ahli kitab me-
nginginkan agar mereka dapat
men gemb alikan kamu kep ad a
kekaJiran setelah kamu beriman,
knrena dengki yang (timbul) dari
diri mereka sendiri, setelah nynta
b agi mereka keb enar an. Maka
maafkanlah dan biarkanlah me-
reka, sampai AIIah mendatangkan
p er int ah-N y a. S esun g guhny a AII ah
Maha Kuasa atas segala sesuatu.
(QS al-Baqarah [z]: ro9)

4. Hasad adalahpenyakit
kronis umat-umat terdahulu

Dalam sebuah riwayat dari ha-
ditsnya Zubafu bin Awwam +iS-
Rasulullah ffi bersabda:

to
drl ili L\''j+51'3'

'.tZll s'tAt,
" S un gguh kalian telah terj an gkiti
p eny akitny a umat -um at s eb elum
kalian, (yaitu) hasad dan keben-
cian." 3

Berkata Muhammad bin Ibra-
him al-Hamd, "Hasad adalalp
penyakit yang berbahaya dan
racun yang mematikan. Tidak-
lah selamat darinya, kecuali
orang-oran g y ang diselamatkan
oleh Dzat yang Maha Tinggi lagi
Maha Mulia." (Lihat Su'ul Kha-
luq:34.)

5. Hasad berarti protes dengan
hukum dan hikmah Allah

Abdullah bin Mas'ud aiX.*, ber-
kata, "JNtganlah kalian musuhi
nikmat-nikmat Allah." Di-
katakan kepadanya, "siapakah
yang memusuhi nikmat-nikmat
Allah?" Beliau menjawab, "Yaitu
orang-oran g yar.g hasad pada
sebagian manusia atas nikmat
dan karunia yang telah Allah
anugerahkan kepadanya." Allah
berfirman pada sebagian kitab,
"Orang yang hasad berarti me-
musuhi nikmat-nikmat-Ku, pro-
tes dengan ketenfuan-Ku, dan
tidak ridha dengan pembagian-
Ku." (Lihat al-lami'li Ahkamil
Qur'an Slfiz.)

5. Hasad menghilangkan
kesempurnaan iman

Rasulullah ffi bersabda:

3 HR Ahmad 2/1.66, at:lftmidzi 2510;
dikatakan oleh Syaikh al-Albani,
"Hasan li ghairihi." Lihat at-Targhib
wat Tarhib 3198

,F?";\UY"S
,4UYC'1,

'Tidaklah sempurnn iman se-
seorang, sehingga ia mencintai
saudaranya sebagaimana ia men-
cintai dirinya sendiri." (HR al-
Bukhari: 13, Muslim: 45)

" Berkata Syaikh Muhammad
b in Shalih al-Utsaimin,r,irjF-,,
"Kelaziman orang yang hasad,
ia benci dan menginginkan agar
nikmat itu hilang dari sauda-
tar\ya, padahal ia suka kalau
kebaikan itu ada pada dirinya."
(Lihat Kitabul llmi: 72.)
Maka bagaimana mungkin
seorang yang hasad akan senang
dengan apa yang ada pada
saudaranya, sementara ia me-
nginginkan nikmat itu hilang
darinya, atau bahkan ia meng-
inginkan nikmat itu berpindah
kepada dirinya. N a' udzu billah
min dzalik.

7. Hasad bukan perangainya
orang mukmin

Perhatikanlah haditsnya Abu
Hurairah,,6I. berikut:

i\:i *^; Li'L,C'&\J ' --J.

if ija;e)4r\WO
j6\dli *.-r;CI.g

'*At
"Tidaklah terkumpul pada diri
seorang hamba: 'keluar untuk
jihad di jalan Allah' dan'jilatan
api Neraka lahanam'. Dan juga
tidak mungkin terkumpul pada
diri seorang hamba: 'iman' dan
'hASad'."a

u

4 HR an-Nasa'i: 3102 dihasankan oleh al-
Albani dalam at-Targhib wat Tarhib 3198
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8. Hasad menghalangi
keutamaan iiwa

Perhatikanlah haditsnYa Abdul-
lah bin Umar 

'ai!i.l 
berikut:

,_rEJ &i, +'i;rv p
,*r:rr ?P,t'ig t j^i3i

?i:z\5, i;eu-!\
PI'f ,g\g\';s'*llt
'lr, &'ls:6'is,&

.'J-;

Dikatakan, " Wahai Rasulullah,
siapakah manusia yang Paling af-

dhal (utama)?" Beliau menjawab,
"Setinp yangbersihhatinYa dan ju-
jur lisannya." Para sahabat melan-
jutkan, "Adapun jujur lisannYa,

kita tahu maknanya. Akan tetaPi,

apakah ynng yang dimaksud 'bersih

hatinya' ? " Rasulullah M menutur-
kan, "Dia adalah orang yang ber-

taqwa, yangbersih, tidak ada dosa,

tidak berbuat aniay a, tidak den gki,
dan tidakpulahasad."s

'!6q,*",?(-Ytb\(#

^:t^ 
Jj J$\,M# *;

, git '&a\ ;iir ;r:,it\)--. \ - -

'rg;,:t '; it lo i.o.z o 11$D4.tu\s
t o alt.--> Jl
\"t

KHUTBAH KEDUA

'^*rli,9$\

HsJ

eAL:-J.l
5 HR Ibnu Majah: 4216, dishahihkan

oleh al-Albani dalam at-Targib wat

Tarhib 3198

$.' oUl ;irr it at 1 oi
ttc.oL-9

.ert"j

i'9 (ti azl,3;;"lr
..3;t-iJl

g)4L$V_t'*rhtk
ciy-.$t5 ,6&i t L3) 

^\

t"i\l\,iiJl..:
Para jama'ah yang dirahmati
oleh Allah,96...

Islam adalah agama Yang
membawa maslahat. Tidaklah
suatu perkara diperintahkan
dalam Islam melainkan mestilah
hal itu membawa maslahat dan
tidaklah sesuatu dilarang dalam
Islam melainkan mestilah mem-
bawa suatu kemudaratan.

Hasad jelas-jelas dilarang
oleh Rasulullah ffi. Maka, ba-
rangsiapa menerjang larangan
tersebut, pasti ia mendapatkan
kejelekan. Dan sebaliknya, ba-
rarigsiapa meninggalkannya
mesti ia akan mendapat kebai-
kary ketenangan, dan ketentera-
man hati, bahkan Allah akan
memberikan keutamaan yang
lgin bagi orang yang mau me-
nyucikan dirinya dari perbuatan
hasad.

Akhimya, kita berdo'a kepa-
da Allah & agar dijauhkan dari
perangai jelek tersebut dan agar
terhindar dari perangai-perangai
jelek yang lain sehingga kita
mendapatkan pertolongan-NYa
pada hari yang pada waktu itu
sudah tidak berguna lagi harta
dan keturunan, kecuali seorang
yang datang kepada Rabbnya
dengan hati yang selamat.

tlo t..a-rs)

./ ir .1. o I ot. 7 o',

?e- oi 9*y r.ry ,t's

I +ttl
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DAHSYATI{YA KEKUATAI{ DO'A
(Khutbah Jum'at Setahun; Kajian Tuntas tentang Do'a)

Syaikh Abu Islam Shalih bin Thaha Abdul Wahid

G oresan Pena Fadhilatusy
SYAIKH ALI BIN ITASAN ALI AL.IIAI,ABI AL.ATSARI
Sungguh saya telah menelaah kitab AlJami' Fid Du'ain Nafi'/ Dahsyatnya
Kekuatan Do'a (Khutbah Jum'at Setahun : Kajian Tuntas Tentang Do'a)
karya tulis Fadhilatul Akh Asy-Syaikh Abu lslam Shalih bin Thaha
Abdul Wahid, saya memandang kitab tersebut sebagai kitab yang
komplit dan bermanfaat, sesuai dengan judulnya, namun segala puji
hanya milik Allah ffi .Hat itu tampak jelas bila ditilik dari tiga sisi :

1. Penulis berupaya keras meneliti dan memeriksa semua topik i
yang dihimpunnya

2. Penulis berusaha mengacu pada hadits-hadits nabawiyah yang shahih
3. Dalam mempersiapkan topik bahasan, penulis menempuh cara yang

manhajiyah 'metodologis', baik dalam hal ilmu maupun gaya bahasa.
Tiga faktor inilah yang tidak kami dapati pada mayoritas khatib pada
zaman sekarang ini; zaman yang mana "banyak para khatibnya tapi
sedikit ulamanya" (Al-Silsilah Ash-Shahihah no. 2510 oleh Syaikh kita
lmam Al-Albani). Maka Anda akan dapatkan seorang khatib yang

'memiliki pengaruh yang luas tetapi tidak memiliki ilmu. Di sisi lain,
Anda akan melihat khatib yang ilmunya luas, namun tidak memiliki
gaya bahasa memikat yang patut dimiliki oleh khatib yang sukses.
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Said bin Alibin Wahf Al-Qohthoni
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Muhammad Nashiruddin Al-Albani
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JILID i1&2
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